
Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla 

studentów w Lingwistycznej Szkole Wyższej 

 

Data złożenia wniosku: …………………………………………. 

 

Podpis pracownika Uczelni……………………………………. 

 

         Rektor/Komisja Stypendialna  

Lingwistycznej Szkoły Wyższej   

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 

 

Część A – wypełnia student 

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

Imię i nazwisko 

 

Numer albumu 

 

Poziom studiów: 

I stopnia/ II stopnia 

Tryb studiów 

stacjonarne/ 

niestacjonarne* 

Rok/semestr studiów 

 

 

Adres korespondencyjny studenta 

 

 

E-mail 

 
telefon 

* niewłaściwe skreślić 

 

II. Proszę o przyznanie mi w roku akademickim 2020/2021 następujących świadczeń:
 

Stypendium socjalnego Tak/ Nie 

Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości Tak*/ Nie 

Ubiegam się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez 

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i bez dochodów będących na ich 

utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierających naukę do 26. roku życia oraz 

dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek** 

Tak**/ Nie 

* należy dołączyć oświadczenie – załącznik 2.1 

** należy dołączyć oświadczenie – załącznik 2.2 

III. Oświadczenie studenta  

1. Oświadczam, że: 

a. pierwsze studia I/jednolite magisterskie rozpocząłem/łam dnia 1.10…………… r.  

b. posiadam tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, w tym uzyskany za granicą. 

TAK NIE
 

c. posiadam tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, w tym uzyskany za 

granicą. 

TAK NIE
 

d. posiadam stopień naukowy doktora albo równorzędny, w tym uzyskany za granicą. 

TAK NIE
 

e. ubiegam się o przyznanie świadczeń na innym kierunku studiów (dotyczy również innych 

uczelni): 

TAK
      

NIE
                            



Świadomy odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń**  

stwierdzam: 

1. Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Zapoznałem (-am) się z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów w Lingwistycznej Szkole 

Wyższej”. 

3. Świadomy odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń 

stwierdzam, że wniosek i wszystkie załączone do niego dokumenty oraz dane w nich zawarte, 

dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej we wspólnym gospodarstwie 

domowym, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. , 

4. Oświadczam, że przy ustalaniu wysokości dochodów wszystkich członków mojej rodziny nie został 

pominięty żaden rodzaj dochodu, który powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu mojej sytuacji 

materialnej. 

Data ………………             Czytelny podpis studenta ………………………………………… 

 

IV. Skład rodziny oraz inne dane należy podać wg stanu na dzień złożenia wniosku  

Na podstawie oświadczeń członków mojej rodziny o dochodach przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów 

dochodu, które powinny zostać wykazane przy ustalaniu mojej sytuacji materialnej: 

 

 1 2 3 4 5 6 

wypełnia Student wypełnia Uczelnia 

Lp

. 
Imię i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

Rok 

urodz. 

Miejsce zatrudnienia/kształcenia, inne 

źródła dochodu, wg stanu na dzień 

złożenia wniosku  

Miesięczny 

dochód  

 w roku 2018 

Zmiany              

w dochodzie 

1.  
Student/ 

wnioskodawca 
    

       

       

       

       

       

       

       

RAZEM x x x  Pole A 

 

 

 

………. zł  

………. gr 

 

 



 

V. Proszę o uwzględnienie, przy ustaleniu wysokości dochodu mojej rodziny: 

  

 UTRATY DOCHODU w roku bazowym lub po tym roku  

Osoba, której dotyczy zmiana  
Rodzaj dochodu utraconego 

Kwota 

dochodu 

utraconego 

Data 

powstania 

zmiany imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

4.     

 UZYSKANIA DOCHODU w roku bazowym lub po tym roku  

Osoba, której dotyczy zmiana  
Rodzaj dochodu uzyskanego 

Kwota 

dochodu 

uzyskanego 

Data 

powstania 

zmiany imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

VI. Obliczanie dochodu 

Lp Wyszczególnienie Kwota zł 

1 Średnie miesięczne dochody rodziny  ( podsumowanie z Pola A) 
 

2 Dochód utracony   

3 Dochód uzyskany w 20…. roku  

4 
Średni miesięczny dochód po uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego 

( pkt 1 – pkt 2 + pkt 3)  

5 
Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ( kwota z pkt 4 

podzielona przez liczbę osób w rodzinie studenta)  

VII. Dalsze oświadczenie studenta  

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*:  

Oświadczam (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)),że nie pobieram stypendium socjalnego na więcej niż jednym 

kierunku wskazanym powyżej (dotyczy to również innej uczelni). Z chwilą otrzymania stypendium 

socjalnego na innej uczelni zobowiązuję się w terminie 7 dni powiadomić Biuro Obsługi Studenta LSW o 

zaistniałej sytuacji i zwrócić stypendium, jeżeli zostało już wypłacone przez Uniwersytet LSW.  

 

Oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium socjalne, przysługuje na studiach pierwszego 

stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 

lat, przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie lata studiów (w tym każdy rozpoczęty i nie ukończony 

lub przerwany rok studiów –niezależnie od kierunku i uczelni), a nie lata (lub miesiące),w których stypendia 

(w tym stypendium socjalne) były pobierane. Powyższy termin 6 lat biegnie również wówczas, gdy student 

przebywa na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach (posiada status studenta).(art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)). 

 

Oświadczam, że rok akademicki 2020/2021 jest moim: .......................................................................... 

(wpisać cyfrą i słownie) rokiem studiów w ogóle, włączając w to wszystkie dotychczasowe lata moich 

studiów, w tym rozpoczęte przeze mnie studia w LSW i na innych uczelniach.  

 



Oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium socjalne, nie przysługuje studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Dotyczy to również osób 

posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.(art. 93 ust. 2 pkt 2a i ust. 3 ustawy z dnia 20lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)). 

 

Oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium socjalne, nie przysługuje studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.(art. 93 

ust. 2 pkt 2b i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1668, z poźn. zm.)). 

............................................................. 

                                                                              (data i podpis studenta) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych wykraczających poza dane 

wymagane we wniosku, w związku z art. 6 ust. 1 lit) a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę w tym 

zakresie, przekazując oświadczenie Rektorowi/Przewodniczącemu Komisji Socjalnej. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 i 14 RODO, oraz, 

że wypełniłem obowiązki informacyjne wynikające z ww. przepisów prawa wobec osób, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i zawarłem we wniosku w celu ubiegania się o 

świadczenie. 
............................................................. 

                                                                              (data i podpis studenta) 

Pouczenie: 

Odpowiedzialność kar na i dyscyplinarna za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń wynika z: 

Art. 233 ustawy Kodeks karny (odpowiedzialność karna do3 lat pozbawienia wolności); 

art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (kary dyscyplinarne –aż do wydalenia z uczelni 

włącznie). 

 

 

VIII.  W przypadku przyznania świadczeń proszę  o dokonanie przelewu na moje konto: 

 

Nazwa i oddział Banku .............................................................................................................. 

Nr konta  

                          

 

 
 

.................................................................................... 

                                                                           ( data i podpis studenta) 

         
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku w sprawie pomocy materialnej jest z siedzibą w Warszawie, Atrium 

Reduta Business Center, al. Jerozolimskie148, 02-326 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

i.lewaszkiewicz@lingwistyka.edu.pl, tel. (22) 886 50 12/13/15 Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań pomocy 

materialnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zaś dane 

osobowe wykraczające poza dane wymagane do rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej na podstawie art. 6 ust. 1 

lit a) RODO (zgody) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Okres 

przechowywania danych osobowych wynika z przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Kodeksu cywilnego w 

zakresie przedawnienia roszczeń. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść 

sprzeciw, w uprawnionym przypadku. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich 

niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania świadczeń pomocy materialnej. Na podstawie danych 

osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.   



Część B- wypełnia Uczelnia 

W wyniku dokonania wstępnej analizy wniosku stwierdzono, że wnioskodawca złożył w dniu: 

……………………………….  

 Wniosek kompletny, 

 Wniosek niekompletny, wobec czego został poinformowany: 

  

 osobiście, dn. ……………………… 

 telefonicznie, dn. ………………….. 

 drogą email, dn. …………………… 

 za pośrednictwem poczty,  dn. ……………… 

  

 o obowiązku przedłożenia brakujących dokumentów potwierdzających sytuację materialną członków 

rodziny tj.:  

1) ………………………………………………………………………, 

2) ………………………………………………………………………, 

3) ………………………………………………………………………, 

4) ………………………………………………………………………, 

5) ………………………………………………………………………, 

6) ………………………………………………………………………, 

  

do dnia ………………………………….  

Data ………………            podpis pracownika BOS ………………………………………… 

 Wniosek uzupełniono o ww. dokumenty dn.: ………………………………………… 

 Nie uzupełniono wniosku do dnia ………………………, w związku z tym Student został wezwany  

do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie ……………………… (nie krótszym niż 7 dni) od 

daty odebrania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w trybie art. 64 § 2 Kpa. 

 

 

Data ………………                ………………………………………… 
       podpis pracownika upoważnionego do wystawiania wezwania 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej 
 

I. Przyznaje się następujące świadczenia: 

1. Stypendium socjalne w kwocie:   ……………………………………zł 

2. Stypendium w zwiększonej wysokości w kwocie: ……………………………………zł 

 

................................................................................. 

data i podpis Rektora/ Przewodniczącego Komisji  Stypendialnej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II.  Nie przyznaje się:   

1. Stypendium socjalnego     

2. Stypendium w zwiększonej wysokości    

                                                           

 ................................................................................. 

data i podpis Rektora/ Przewodniczącego Komisji  Stypendialnej 



 

 

Adnotacje: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 


