Załącznik Nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE” W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007
Nazwisko :
Imiona:

Data :
Telefon domowy:
Telefon komórkowy

Data i miejsce urodzenia:
Imiona rodziców
Nazwa uczeni (należy
podać

pełną

Wiek:
Rok studiów (2006/2007):

nazwę
Nr albumu:

i adres uczelni)
PESEL:
NIP:

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA
Ulica:
miejscowość
Kod pocztowy:
województwo
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych. Oświadczam, że
•

moja rodzina* składa się z ......................... osób,

•

średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi.............................. zł,
Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie.

Proszę o przyznanie stypendium ................................................................
podpis studenta

Sprawdzono pod względem formalnym:.........................................................................

* *pojęcie rodziny zostało użyte w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004
r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
(Dz. U. Nr 200, poz.2051 z późn. zm.) tj.:
„Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, w składzie rodziny uwzględnia się:
- studenta,
- współmałżonka studenta, a także pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu
na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne,
- rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli
dziecko jest niepełnosprawne.”
Dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się, jeżeli student jest samodzielny finansowo lub jest
osobą uczącą się, lub posiada własną rodzinę”.
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Oświadczenie
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne
z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku
innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.
Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
Ponadto oświadczam, że jestem świadom(a) praw i obowiązków związanych
z realizacją projektu finansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów
w roku akademickim 2006/2007.

........………......………..
Data

.......................................................................
Podpis studenta
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OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU
KALENDARZOWYM 2005 NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU
Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2005 uzyskałem/am dochód niepodlegający opodatkowaniu:
Lp.

Imię i nazwisko członka rodziny

Dochód z tytułu utrzymania się z
gospodarstwa rolnego ( w zł.)*

Inny, określony w
Pouczeniu poniżej
(w zł.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

.....................................................................................................................................
(miejscowość, data)
(podpis osoby składającej wniosek)
*) 12xliczba ha przeliczeniowych x 135,50 zł.
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