
Załącznik nr 1 (2009/2010) do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów KK                                                       Załącznik nr 1 do 
                                                                                              Zarządzenia nr 17/2009 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyŜywienie, stypendium mieszkaniowego. 

Zakreślić odpowiedni kwadrat: 
� Wnoszę  o przyznanie stypendium socjalnego. 
� Wnoszę o przyznanie stypendium na wyŜywienie. 
� Wnoszę o przyznanie stypendium mieszkaniowego (studia stacjonarne) albo, 
� Wnoszę o przyznanie stypendium mieszkaniowego z tytułu zamieszkania z niepracującym 

małŜonkiem lub dzieckiem studenta ( studia stacjonarne) . 
Stypendium mieszkaniowe moŜe otrzymać osoba która jest zameldowana tymczasowo na terenie Jeleniej 
Góry  a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania  a Uczelnią wynosi co najmniej 30 km. 
Oświadczam iŜ odległość w (km) Uczelni od mojego  miejsca stałego zamieszkania  wynosi  ................  
(wypełniają tylko studenci ubiegający się o stypendium mieszkaniowe). 

 
Wydział/  
Kierunek studiów 

Nr albumu Nazwisko i imię studenta 

Adres stałego miejsca zamieszkania 

Telefon kontaktowy Województwo 
 

Powiat Gmina 

Rok akademicki PESEL 

Stacjonarne/Niestacjonarne 

° Stypendium na 
semestr letni 

° Stypendium na semestr 
zimowy 

 

Przyznano stypendium socjalne: ......................zł 

Przyznano stypendium na wyŜywienie:        ......................zł 
Przyznano stypendium  mieszkaniowe:        ......................zł 
 

                                                             Razem .......................zł 
 
...................................... 
data, pieczęć i podpis Rektora 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej wymienionych osób, prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe, których przychody roczne potwierdzone są w załączonych dokumentach. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o 
trwałych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny. Podany niŜej dochód  został obliczony na odwrocie wg wymagań „Regulaminu pomocy 
materialnej”, na podstawie załączonych zaświadczeń. 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 

Obecne miejsce 
zatrudnienia, rodzaj 

prowadzonej działalności 
gospodarczej lub  pobierania 

nauki 

Uwagi wypełnia 
Uczelnia 

      

Łączny dochód rodziny za rok kalendarzowy wyliczony na odwrocie   
Średni miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie  
1.WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i o dochodach przez Kolegium Karkonoskie. 
2. Pouczenie: Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów 
stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyŜywienie nie przysługuje. 
3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów moŜe otrzymać stypendium socjalne, mieszkaniowe i na 
wyŜywienie wyłącznie na jednym z kierunków według własnego wyboru. 
 

................................................... 
Data i podpis studenta 
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Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyŜywienie, stypendium 

mieszkaniowego 
Nazwisko i imię studenta Wydział / rok Nr albumu 

 
Wyliczenie rocznego dochodu osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym według 
załączonych poświadczeń  

 
Do wniosku naleŜy dołączyć: 

1. Zaświadczenia  Urzędu Skarbowego o  dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
ogólnych za rok 2008r.,w przypadku osób rozliczających się wspólnie w  w.w. zaświadczeniu naleŜy wyszczególnić osobno dochody kaŜdej 
z osób. 

2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości naleŜnego ryczałtu, o przychodzie, podatku naleŜnym, oraz składkach na ubezpieczenia 
społeczne za rok 2008r., oraz zaświadczenie ZUS o wysokości naleŜnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

3. Decyzja lub zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej za rok 2008r., oraz zaświadczenie ZUS 
o wysokości naleŜnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

4. Odpowiednie druki wymienione w p.1 wymagane są dla kaŜdej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym, która ukończyła lat 18                 
w tym równieŜ dla studenta wnioskodawcy , 

5. Załącznik nr 4 do RPM ( oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym) wymagane jest  dla kaŜdej 
osoby we wspólnym gospodarstwie domowym  która ukończyła 18 lat  w tym równieŜ dla studenta wnioskodawcy. 

6. Załącznik nr 3 do RPM (oświadczenie o dochodzie  uzyskiwanym  z działalności  podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów                   
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych  przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) wymagane jest dla kaŜdej osoby  
która ukończyła 18 lat  i +--prowadzi tego rodzaju działalność. 

7.   Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest wymagane, gdy student  
(rodzice bądź opiekun studenta)  posiada (ją) gospodarstwo rolne, przyjmuje się iŜ dochód z  1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 
2220,00 zł rocznie. 

8. Zaświadczenia ze szkoły lub uczelni jest wymagane dla członków rodziny w wieku 18-26 lat jeŜeli pobierają naukę, a jeŜeli 26 rok Ŝycia 
przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia. 

9. Kserokopię (oryginał do wglądu) aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego naleŜy dostarczyć dla kaŜdego członka rodziny, 
który nie ukończył 18 lat, 

10. Zaświadczenie z  PUP o rejestracji w  przypadku osób nie posiadających dochodu  z tytułów  wymienionych w pkt. 1-3 oraz 7. 
11. Zaświadczenia z MOPS lub GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej lub potwierdzające trudną sytuację materialną w przypadku 

dochodów na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekraczających kwoty  150,00 zł miesięcznie. 
12. Podstawą przyznania stypendium mieszkaniowego  jest przedłoŜenie  kserokopii  ( oryginał do wglądu) umowy najmu potwierdzonej przez 

Urząd Skarbowy lub umowy najmu  i  dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie,   

Lp. Źródło dochodów Kwota Uwagi 
wypełnia 
Uczelnia 

1. 

Suma dochodów wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, pomniejszonych o naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, 
zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zapłacone składki na 
ubezpieczenie zdrowotne – wg zaświadczeń  Urzędów Skarbowych (Składka na 
ubezpieczenie zdrowotne obliczana jest według wzoru: składka na ubezpieczenie 
zdrowotne odliczona  od podatku pomnoŜona przez 9%, podzielona przez 7,75%) 

 
 

 

2. 

Deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleŜny zryczałtowany podatek 
dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne          i zdrowotne – wg 
oświadczenia. 

   

3. 

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów                           
o podatku dochodowym od osób fizycznych – według oświadczenia                                     
o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 
 

  

4. 
Razem dochody mojej rodziny za okres                                           
1.01 – 31.12.2008r.  

  

5. 
Liczba osób pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym      
w 2008r. 

  

6. 
Przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie  
w 2008r. 

  


