
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów  
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Kierunek studiów: ………………………………………………….. 

Rok studiów: ……………..….. 

Forma studiów: ………………………. 

Poziom studiów: pierwszy stopień/drugi stopień/jednolite magisterskie*  

Numer albumu: ……………….. 
 
 

OŚWIADCZENIE O POBIERANIU ŚWIADCZEŃ  
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 
oświadczam, że w roku akademickim …………/………… świadczenie pobieram tylko na jednym 
n/w kierunku studiów: 

Kierunek:……………………………………………………………………………………....... 

Nazwa Uczelni: ………………………………………………………………………………… 

Rodzaj świadczenia ……………………………………………………………………………..  

POUCZENIE:  

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student kształcący się równocześnie na kilku 
kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 
stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. 

 
 
Włocławek, dnia ………………………                 ….…………………………………………………….. 
                                                               (własnoręczny podpis studenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* właściwe podkreślić  
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

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

 
  
                                               
                          
  

 

 
 
...............................................................................................                          ……………………….. 

                        (imię i nazwisko studenta)      (nr albumu studenta) 

...............................................................................................  
 (miejsce stałego zamieszkania: kod, miejscowość, tel.) 

...............................................................................................  
 (kierunek/specjalność studiów) 

...............................................................................................  
 (rok, forma, poziom studiów) 

...............................................................................................  
 (nazwa i nr osobistego rachunku bankowego) 
 

Jestem czynnym studentem */przebywam na urlopie *  

 
Komisja Stypendialna 
Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku  
 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 
 

Proszę o przyznanie w roku akademickim 20….../20…... 
(od …………………..…. do ……………………….). 

1. Stypendium socjalnego * 

2. Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości *  

a)  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki * 

b) z tytułu pełnego sieroctwa * 

c) z tytułu znacznej niepełnosprawności członka rodziny studenta * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* właściwe zakreślić  

Numer kolejny podania:  
 

Data wpływu: 
Przyjął: 

  



1. Członkowie rodziny studenta żyjący we wspólnym gospodarstwie domowym                              
(aktualny stan osobowy): 

Lp.  Nazwisko i imię  
Rok 

urodzenia  
Stopień 

pokrewieństwa  
Miejsce pracy  

lub nauki  

1.  
  wnioskodawca   

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 
2. W roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do 

stypendium, Ja lub członkowie mojej rodziny (wskazani w punkcie 1 wniosku): 

osiągnęli dochody  inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 
30f ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. dochody 
niepodlegające opodatkowaniu np. dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty, 
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE i inne wymienione w § 19 
ust. 1 pkt. 3 regulaminu (w przypadku zaznaczenia TAK należy dołączyć do wniosku 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do regulaminu)  

dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa (w przypadku 
zaznaczenia TAK należy dołączyć do wniosku  zaświadczenie z urzędu skarbowego 
zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości 
przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku)  

Ponadto student i wszyscy pełnoletni członkowie rodziny powinni obowiązkowo załączyć zaświadczenia z urzędu skarbowego 
o dochodzie lub braku dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium, zawierające informacje 
o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu oraz należnego podatku.   

3. Spis dokumentów potwierdzających dochód w rodzinie studenta:  

Lp.  Rodzaj dokumentu – stopień 
pokrewieństwa 

Dochód (netto) 
roczny 

Liczba 
miesięcy 

Dochód (netto) 
miesięczny 

Uwagi 

1.  

 
 
 
 

    

2. 

 
 
 
 

    

3. 

 
 
 
 

    

4. 

 
 
 
 

    

5. 

 
 
 
 

    

6.  

 
 
 
 

    

 

                                                 
* Członkami rodziny studenta żyjącymi we wspólnym gospodarstwie domowym są - w zależności od indywidualnej sytuacji: 
współmałżonkowie; rodzice studenta; opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni oraz będący na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, 
dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek. 

 



4. Do wniosku dołączam ponadto następujące dokumenty:  

Lp.  Rodzaj dokumentu    

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
6.   

 

5. Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny studenta uzyskany w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek: 

Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny studenta:  

………………… 

6. Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny studenta, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na 
skutek utraty dochodu przez członka rodziny **:  

Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny studenta:  

………………… 

7. Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny studenta, jeżeli dochód rodziny uległ zwiększeniu 
na skutek uzyskania dochodu przez członka rodziny ***:  

Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny studenta:  

………………… 

                                                 
Wyjaśnienie pojęć 

 * Suma przeciętnych miesięcznych dochodów podzielona przez liczbę członków rodziny studenta 
pozostających  we  wspólnym gospodarstwie domowym. 

** Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu 
wychowawczego; utratą prawa do zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych; utratą zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej; utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym; wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 
wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych; utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; utratą zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą 
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze 
śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; utratą świadczenia rodzicielskiego; utratą 
zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; utratą 
stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
 *** Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu 
wychowawczego; uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty 
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie o rodzicielskim 
świadczeniu uzupełniającym; rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 
wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
lub art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej; uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa 
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego 
w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
   



OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta 
student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną”  

1. Prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami lub jednym z nich  *) 
    Nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  *) 

2. Data rozpoczęcia studiów na obecnym kierunku studiów: ………………………………..……………………… 

3. Studiuję */nie studiuję *) równocześnie innym kierunku studiów w PUZ we Włocławku lub w innej uczelni (jeśli tak należy 
podać nazwę uczelni, kierunek i rok studiów) …………………………………….…………………………………………i ubiegam 
się */nie ubiegam się * o świadczenia na innym kierunku studiów (jeśli tak należy podać rodzaj świadczenia) 
……………………..………………………..………………….. 

4. a) Ukończyłem/am studia  *: 

Studia I° * 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

Studia II° * 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

Studia jednolite magisterskie * 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

b) NIE, nie ukończyłem żadnego z powyższych  *  

5. a) Studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

b) Nie studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem.  

6. Jestem */nie jestem *):  
a) kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy 
organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, 
b) funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na 
podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie 
przepisów o służbie.  

7. Moja rodzina nie posiada gospodarstwa rolnego (nie dotyczy studentów, którzy załączyli dokument  potwierdzający fakt 
posiadania gospodarstwa rolnego). 

8. W stosunku do wykazanych we wniosku o stypendium dochodów moich i mojej rodziny nie nastąpiło uzyskanie dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki ani po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym wniosek 
jest składany.  Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie jest taka sama w chwili obecnej - ubiegania się 
o stypendium (nie dotyczy studentów, którzy złożyli wniosek o ponowne przeliczenie dochodów w związku z uzyskaniem dochodu 
przez członka rodziny).  

9. Mieszkam na stałe poza Włocławkiem i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania (podać adres stałego zamieszkania ze 
wskazaniem gminy) …………………………….…………………................................................ do uczelni uniemożliwia mi lub 
w znacznym stopniu utrudnia studiowanie (dotyczy osób ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej 
wysokości).   

* właściwe zakreślić  



POUCZENIE:  

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
I) Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, 
wskazanym przez niego kierunku studiów; 
II) W/w świadczenia: 
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak 
nie dłużej niż przez okres 6 lat;  
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.  
Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.  

Świadoma/my odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu 
nieprawnie pobranych świadczeń, oświadczam że wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są kompletne i zgodne 
ze stanem faktycznym. Zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendium socjalnego. O wszelkich zmianach sytuacji 
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Komisję Stypendialną. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyznania świadczenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku – zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.  

 
 
Włocławek,  dnia  ……………………… 
 
 …………………………………..  
 (własnoręczny podpis studenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ……………………………. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art.307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 
 
oświadczam, że w roku kalendarzowym ……………….. nie uzyskałem/am dochodu podlegającego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 

30b, 30c, 30e i 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie rozliczałem/am się w 

innym urzędzie skarbowym.  

 

   

 
 
 
……………………………………                ….………………………..…………………………….. 
            (miejscowość, data)                       (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów  
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ……………………………. 

 
OŚWIADCZENIE  O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE 
ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM  

ROK AKADEMICKI  
 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 

karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 
oświadczam, że w roku kalendarzowym ……………….. wysokość składki na ubezpieczenie 
zdrowotne wyniosła …………………. zł ………..gr.  

 
Wyjaśnienie: należy  podać pełną wysokość poniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(tj. sumę wysokości składki odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu).  
 
 
 
 
 
 
……………………………………                ….………………………..…………………………….. 
            (miejscowość, data)                       (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ……………………………. 

 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, W KTÓRYM 
STUDENT UBIEGA SIĘ O STYPENDIUM, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE 

OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY O PODATKU 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - TZW. DOCHODODY NIEPODLEGAJĄCE 
OPODATKOWANIU  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art.307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 

oświadczam, że w roku kalendarzowym ………… uzyskałam/em dochód w wysokości ……………zł …….. 
gr *  

z tytułu: 

1. gospodarstwa rolnego **) ……………………….. zł 
    (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych …………..………),  

2. alimentów/świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w wysokości  
……………………….. zł *** 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………                  ….…………………………………………………….. 
            (miejscowość, data)                        (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 
 

*) W przypadku braku dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, wpisać „0”. 
 **) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium x kwota 
miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
***) Właściwe podkreślić.  
 

Pouczenie  

Oświadczenie obejmuje następujące  dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c 
ustawy o świadczeniach rodzinnych): 
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
-  dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego, 
- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji 
pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, 
renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w 
latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń 
społecznych, 



- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub 
agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu 
upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży 
służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery 
budżetowej na podstawie ustawy Kodeks pracy, 
- należności pieniężne wypłacane policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych 
użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie  zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, 
misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, 
policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 
wielonarodowych, 
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone 
o składki na ubezpieczenia społeczne, 
- alimenty na rzecz dzieci, 
- stypendia doktoranckie określone w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe 
przyznane na podstawie ustawy o sporcie oraz inne stypendia przyznane uczniom lub studentom,  
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności 
związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 
- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie Karta Nauczyciela, 
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 
- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 
2003-2006, 
- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczpospolitej 
Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 
- świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych, 
- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
- świadczenie rodzicielskie, 
- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, 
- przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wyżej wymienione, nie są brane pod uwagę przy 
ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Będą to np. świadczenia wychowawcze, 
świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek 
pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty 
bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.  
Ponadto przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu nie uwzględnia się:   
1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przewidzianych w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora, 
zapomóg, stypendiów finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie 
finansowane przez osobę fizyczną lub osobę niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną,  stypendiów ministra, 
stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów wypłacanych w ramach 
utworzonego przez uczelnie własnego funduszu ze środków innych niż określone w art. 365 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i  
nauce);  
2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:  

a. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
b. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA), 
c. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych 
programów stypendialnych;  

3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty;  
4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 b ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy udokumentować zaświadczeniem potwierdzającym 
ich wysokość.  

 



 
Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ………………………. 

 

OŚWIADCZENIE  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 
oświadczam, że jestem rencistą/emerytem rolnym i załączona umowa dzierżawy gospodarstwa 
rolnego została zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Umowa zawarta jest:  

1) w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat;  
2) zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków; 
3)  z osobą  niebędącą: małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, 

małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we 
wspólnym gospodarstwie domowym.  

 
 
 
 
……………………………………            ….………………………………………………………….….. 
            (miejscowość, data)              (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów  
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Kierunek studiów: ………………………………………………….. 

Rok studiów: ……………….. 

Forma studiów: ………………………. 

Poziom studiów: pierwszy stopień/drugi stopień/jednolite magisterskie* 

Numer albumu: ……………….. 

Numer telefonu: ………………………. 

 
 
 
 

WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODÓW  
 
Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny ze 
względu na:  

1. utratę dochodu przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. uzyskanie dochodu przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień 

pokrewieństwa) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji w sprawie przyznania stypendium 
socjalnego.  
 
 
 
Włocławek, dnia …………………..                 ….…………………………………………………….. 
                                                  (własnoręczny podpis studenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* właściwe podkreślić  
 
 

 

 



Załącznik nr  1 do Wniosku o ponowne przeliczenie dochodów  
stanowiącego załącznik  nr 7  

do Regulaminu świadczeń dla studentów   
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ………………………. 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE UTRACONYM   

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  

 
 

oświadczam, że utraciłem/am z dniem ………………………….......... dochód w wysokości 

………………..…………………………………………………………………………………. 

Zmiana dochodu spowodowana jest (proszę opisać sytuację)……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………... 

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:  
-  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;  
- utratą zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych;  
-  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa 
w ustawie o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym; 
-  wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;   
-  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  
-  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą 
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 
-  utratą świadczenia rodzicielskiego;  
-  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 
Katalog sytuacji związanych z utratą dochodu jest zamknięty. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego poszerzenie o 
inne zdarzenia losowe według uznania.  

Utratę dochodu przez członka rodziny dokumentuje się dodatkowo: świadectwem pracy, zaświadczeniem lub innym dokumentem 
potwierdzającym datę i rodzaj utraconego dochodu (np. umowa zlecenie, umowa o pracę) oraz dokumentem pozwalającym obliczyć 
wysokość dochodu utraconego (np. PIT 11). Wymaganym dokumentem jest również zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie 
potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny.  

W przypadku utraty dochodu należy pamiętać o zgłoszeniu  występującego równocześnie wzrostu dochodu z  innego tytułu, np. 
śmierć członka rodziny – przyznanie renty rodzinnej, utrata pracy – uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, 
zasiłku dla bezrobotnych, renty czy emerytury.  

 
 
……………………………………                ….………………………..…………………………….. 
            (miejscowość, data)                       (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 
 
 

 

 



 
Załącznik nr  2 do Wniosku o ponowne przeliczenie dochodów  

stanowiącego załącznik  nr 7  
do Regulaminu świadczeń dla studentów   

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ………………………. 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE UZYSKANYM  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  

 
oświadczam, że uzyskałem/am dochód:  

1. w roku* ……….. (dotyczy uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki, w którym student ubiega się o stypendium, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 
okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium). 

w wysokości ………………………………………………..…………...……………… 

Jednocześnie oświadczam, że dochód ten uzyskiwałem przez okres ………… miesięcy w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium.  

Zmiana dochodu spowodowana jest (proszę opisać sytuację)……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Załączniki:  
…...……………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 
2. po roku* ……….. (dotyczy uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki, w którym student ubiega się o stypendium, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany 
w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium). 

Jednocześnie oświadczam, że wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło uzyskanie dochodu wynosi …………………………………. 

Zmiana dochodu spowodowana jest (proszę opisać sytuację)……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………... 



Załączniki:  
…...……………………………………………………………………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………… 
 

* właściwe podkreślić  

 
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:  

- zakończeniem urlopu wychowawczego;  
- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, o którym mowa w ustawie o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym; 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia 
w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych;  
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;  
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Katalog sytuacji związanych z uzyskaniem dochodu jest zamknięty.  

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie dochodu może być w szczególności: zaświadczenie z urzędu pracy 
o  wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych (staż), zaświadczenie od płatnika, decyzja o 
przyznaniu renty czy emerytury, umowa zlecenia, itp.  
 
 
 
 
……………………………………                ….………………………..…………………………….. 
            (miejscowość, data)                       (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów  
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 
  

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Nr PESEL: ……………………………. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BEZROBOCIU  
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  
 
oświadczam, że na dzień …………………..………………. jestem osobą bezrobotną 

niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy. 

Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia, nie wykonuję żadnej pracy zarobkowej.  

 

   

 
 
 
……………………………………                ….………………………..…………………………….. 
            (miejscowość, data)                       (własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie ) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Kierunek studiów: ………………………………………………….. 

Rok studiów: ……………….. 

Forma studiów: ………………………. 

Poziom studiów: pierwszy stopień/drugi stopień/jednolite magisterskie* 

Numer albumu: ……………….. 
 
 

OŚWIADCZENIE  
(wypełnia student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej) 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  

 
oświadczam, że źródłem utrzymania mojej rodziny są**:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
……………………………………                  ….…………………………………………………….. 
            (miejscowość, data)                                    (własnoręczny podpis studenta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* właściwe podkreślić  
** źródła utrzymania rodziny należy udokumentować w formie zaświadczeń, decyzji, umów itp. potwierdzających ich wysokość 

 

 

 



 
Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Kierunek studiów: ………………………………………………….. 

Rok studiów: ……………….. 

Forma studiów: ………………………. 

Poziom studiów: pierwszy stopień/drugi stopień/jednolite magisterskie *  

Numer albumu: ……………….. 
 
 

WYJAŚNIENIA   
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 
karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art.  307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie 
przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  

 
wyjaśniam, że: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
……………………………………                  ….…………………………………………………….. 
            (miejscowość, data)                                    (własnoręczny podpis studenta) 
 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić  
 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 11 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Kierunek studiów: ………………………………………………….. 

Rok studiów: ……………….. 

Forma studiów: ………………………. 

Poziom studiów: pierwszy stopień/drugi stopień/jednolite magisterskie*  

Numer albumu: ……………….. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu 

karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów 
obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną”  

 
oświadczam, że na stałe zamieszkuję w (należy wpisać adres ze wskazaniem gminy) 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………….……… i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do 

uczelni uniemożliwia mi lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.  

 W roku akademickim 20…./20…. (od ……………………. do …………………….) będę 

zamieszkiwał/a na terenie miasta Włocławka (adres) …………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………...  
 
Właścicielem/ami mieszkania jest/są: 

1. ……………………………………………………….. nr PESEL …………………………... 

2. ……………………………………………………….. nr PESEL …………………………... 

3. ……………………………………………………….. nr PESEL …………………………... 
 
 
 
……………………………………                  ….…………………………………………………….. 
            (miejscowość, data)                                    (własnoręczny podpis studenta) 
 
 
Potwierdzam/y zgodność powyższych informacji ze stanem faktycznym. 
 
……………………………………                  ….……………………………………………………. 
            (miejscowość, data)                                     
                        ….……………………………………………………. 
 
                        ….……………………………………………………. 

 (własnoręczny podpis właściciela/i mieszkania) 
* właściwe podkreślić  
 

 



........................................................ 
Załącznik nr 12 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 
                                                
                                                         

  

 
 

 
...............................................................................................  ……………………….. 
 (imię i nazwisko studenta)  (nr albumu studenta) 

...............................................................................................  
 (miejsce stałego zamieszkania: kod, miejscowość, tel.) 

...............................................................................................  
 (kierunek/specjalność studiów) 

...............................................................................................  
 (rok, forma, poziom studiów) 
 

...............................................................................................  
 (nazwa i nr osobistego rachunku bankowego) 

Jestem czynnym studentem */przebywam na urlopie *  

 

Komisja Stypendialna 
Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku 
 

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  
 

Proszę o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 20…..../20……. 
(od…………………..……. do ………………………….).  

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności */orzeczenie o stopniu niepełnosprawności */ orzeczenie, 
o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych * 

z dnia …………………………………………………………………………………….………………. 

wydane przez ……………………………………………………………………………………………. 

na okres ………………………………………………………………………………………………..… 

Posiadam stopień niepełnosprawności:  

1. lekki * 
2. umiarkowany * 
3. znaczny * 

Do wniosku dołączam orzeczenie właściwego organu potwierdzające niepełnosprawność  

Wyjaśnienie pojęć 

Ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.   
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uznaje równoważność orzeczeń wydanych 
przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup 
inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.  
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: 
- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na 
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktuje się 
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
- niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy traktuje się na równi z orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności;  

Numer kolejny podania:  
 

Data wpływu: 
Przyjął: 

  



-  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy traktuje się na równi z orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;  
- częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3 oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w art. 
119 ust. 2 i 3 w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 
Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami 
niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.  
Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 
Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: 
- I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
- III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 
Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że: 
- osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności; 
- pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.  

 

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta 
student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną”  

1. Data rozpoczęcia studiów na obecnym kierunku studiów: ………………………………..……………………… 

2. Studiuję */nie studiuję *) równocześnie na innym kierunku studiów w PUZ we Włocławku lub w innej uczelni (jeśli tak należy 
podać nazwę uczelni, kierunek i rok studiów) …………………………………….…………………………………………i ubiegam 
się */   nie ubiegam się * o świadczenia na innym kierunku studiów (jeśli tak należy podać rodzaj świadczenia) 
……………………..………………………..………………….. 

3. a) Ukończyłem/am studia  *: 

Studia I° * 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

Studia II° * 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

Studia jednolite magisterskie * 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

b) NIE, nie ukończyłem żadnego z powyższych  *  

4. a) Studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

b) Nie studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem.  

 
 
 
 
 
 



5. Jestem */nie jestem *):  
a) kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy 
organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, 
b) funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na 
podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie 
przepisów o służbie.  

6. W przypadku ukończenia studiów na innym kierunku studiów w PUZ we Włocławku lub w innej uczelni zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Komisję Stypendialną.  

7. Zapoznałem/am się z zasadami i warunkami przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz, że podane wyżej 
informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

POUCZENIE:  
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
I) Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób 
niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku 
studiów; 
II) W/w świadczenia: 
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż 
przez okres 6 lat;  
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.  
Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.  
III) W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyznania świadczenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku – zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.  

 
 
Włocławek,  dnia  ……………………… 
 
 …………………………………..  
 (własnoręczny podpis studenta) 
 

* właściwe zakreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
…………………………........................ 

Załącznik nr 13 do Regulaminu świadczeń dla studentów  
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

                                                 
                                                      

  
  
 

 
 

...............................................................................................  ……………………….. 
 (imię i nazwisko studenta)  (nr albumu studenta) 

...............................................................................................  
 (miejsce stałego zamieszkania: kod, miejscowość, tel.)  

...............................................................................................  
 (kierunek/specjalność studiów) 

...............................................................................................  
 (rok, forma, poziom studiów) 

...............................................................................................  
 (nazwa i nr osobistego rachunku bankowego) 
 

Jestem czynnym studentem */przebywam na urlopie *   

 

Komisja Stypendialna  
Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku  
 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora  
 
Proszę o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 20….../20…... 

(od  ………………..……. do ………………………….) na podstawie przedstawionych poniżej 
informacji. 
 
I. Jestem studentem II *, III *, IV * roku studiów pierwszego stopnia, który zaliczyłem 
w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów 
i oświadczam, że w roku akademickim 20.../20… uzyskałem/am:  

1. Osiągnięcia  naukowe:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia naukowe:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

2. Osiągnięcia  artystyczne:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Numer kolejny podania:  
 

Data wpływu: 
Przyjął: 

  



…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia artystyczne:  
1. …………………………………………………………………………………………….….. 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………...  

3. Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia sportowe:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

 
4. Średnią ocen **:  ……………………. 
 
 

Potwierdzam średnią ocen …….….  
 
 

……..…………………………………… 
                                                            (data, pieczątka i podpis pracownika właściwego sekretariatu instytutu)  
 

II. Jestem studentem II *, III *, IV *, V * roku jednolitych studiów magisterskich, który 
zaliczyłem w terminie określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego 
kontynuowania studiów i oświadczam, że w roku akademickim 20.../20… uzyskałem/am:  

1. Osiągnięcia  naukowe:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia naukowe:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

2. Osiągnięcia  artystyczne:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia artystyczne:  
1. ………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………….  

3. Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia sportowe:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

 
4. Średnią ocen **:  ……………………. 
 
 

Potwierdzam średnią ocen …….….  
 
 

……..…………………………………… 
                                                            (data, pieczątka i podpis pracownika właściwego sekretariatu instytutu)  
 

III. Jestem studentem I *, II * roku studiów drugiego stopnia, który zaliczyłem w terminie 
określonym organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów 
i oświadczam, że w roku akademickim 20.../20… uzyskałem/am:  

1. Osiągnięcia  naukowe:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia naukowe:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

2. Osiągnięcia  artystyczne:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia artystyczne:  
1. …………………………………………………………………………………………….…... 
2. ……………………………………………………………………………………………….... 
3. ………………………………………………………………………………………………....  



3. Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…………………. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające w/w osiągnięcia sportowe:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

 
4. Średnią ocen **:  ……………………. 
 
 

Potwierdzam średnią ocen …….…. 
 
 

    ……..…………………………………… 
(data, pieczątka i podpis pracownika właściwego sekretariatu instytutu lub zaświadczenie z innej uczelni wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 14 do regulaminu) 
 

IV. Jestem studentem przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego  
i oświadczam, że:   

1. Jestem laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

 
2. Jestem medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty:  
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………... 

 
 



OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta 
student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną”  

1. Data rozpoczęcia studiów na obecnym kierunku studiów: ………………………………..……………………… 

2. Studiuję */nie studiuję *) równocześnie na innym kierunku studiów w PUZ we Włocławku lub w innej uczelni (jeśli tak należy 
podać nazwę uczelni, kierunek i rok studiów) …………………………………….………………...……………………… i ubiegam 
się */nie ubiegam się * o świadczenia na innym kierunku studiów (jeśli tak należy podać rodzaj świadczenia) 
……………………..………………………..……………………... 

3. a) Ukończyłem/am studia  *: 

Studia I° * 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

Studia II° * 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

Studia jednolite magisterskie * 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………..…… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

b) NIE, nie ukończyłem żadnego z powyższych  *  

4. a) Studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

b) Nie studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem.  

5. Jestem */nie jestem *):  
a) kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy 
organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, 
b) funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na 
podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie 
przepisów o służbie.  

6. W przypadku ukończenia studiów na innym kierunku studiów w PUZ we Włocławku lub w innej uczelni zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Komisję Stypendialną.  

7. Zapoznałem/am się z zasadami i warunkami przyznawania stypendium rektora oraz, że podane wyżej informacje są kompletne 
i zgodne ze stanem faktycznym. 

POUCZENIE:  
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
I) Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób 
niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku 
studiów; 
II) W/w świadczenia: 
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż 
przez okres 6 lat;  
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.  



Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyznania świadczenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku – zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.  

 
 
Włocławek,  dnia  ……………………… 
 
 …………………………………..  
 (własnoręczny podpis studenta) 
 
* właściwe zakreślić  
** średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku studentów I roku 
studiów II° do średniej ocen nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej oraz oceny z egzaminu dyplomowego, uwzględnia się wszystkie oceny z 
modułów/przedmiotów przewidzianych do zaliczenia w ostatnim roku studiów I°).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 14 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  
 

WYPEŁNIA UCZELNIA  

 

 

 

         (pieczęć Uczelni)                 ….…………………………..…… 
                               (miejscowość, data) 
              
 
 

ZAŚWIADCZENIE  
 

Zaświadcza się, że Pan/Pani …………………………………..…………….. złożył/a 

egzamin dyplomowy w dniu ………………………..……. Uzyskując tytuł inżynier/licencjat* na 

kierunku ……………………………………………………........ Na ostatnim roku studiów 

pierwszego stopnia uzyskał/a średnią ocen ………………. ** 

 

 
 
                                                                                         ……………………………...…………………………… 
                                                                                                                 (pieczątka i podpis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  

** średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (do 
średniej ocen nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej oraz oceny z egzaminu dyplomowego, uwzględnia się wszystkie 
oceny z modułów/przedmiotów przewidzianych do zaliczenia w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia).  

 
 



 

      
…………………………........................ 

Załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń dla studentów  
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku                                               

                                                     
 
 

 
...............................................................................................  ……………………….. 
 (imię i nazwisko studenta)  (nr albumu studenta) 

...............................................................................................  
 (miejsce stałego zamieszkania: kod, miejscowość, tel.)  

...............................................................................................  
 (kierunek/specjalność studiów) 

...............................................................................................  
 (rok, forma, poziom studiów) 

...............................................................................................  
 (nazwa i nr osobistego rachunku bankowego) 
 

Jestem czynnym studentem */przebywam na urlopie *  

 

Komisja Stypendialna 
Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku  

Wniosek o przyznanie zapomogi 

 

Proszę o przyznanie zapomogi w roku akademickim 20…/20…. 

 
UZASADNIENIE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do wniosku dołączam następujące dokumenty**: 

1. ...................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Numer kolejny podania:  
Data wpływu: 
Przyjął: 

  



OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za 
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta 
student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną”  

1. Data rozpoczęcia studiów na obecnym kierunku studiów: ………………………………..……………………… 

2. Studiuję */nie studiuję *) równocześnie innym kierunku studiów w PUZ we Włocławku lub w innej uczelni (jeśli tak należy 
podać nazwę uczelni, kierunek i rok studiów) …………………………………….……………………………...……………i ubiegam 
się */nie ubiegam się * o świadczenia na innym kierunku studiów (jeśli tak należy podać rodzaj świadczenia) 
……………………..………………………..………………….. 

3. a) Ukończyłem/am studia  *: 

Studia I° * 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia) 

Studia II° * 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

Studia jednolite magisterskie * 
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia, data ukończenia)  

b) NIE, nie ukończyłem żadnego z powyższych  *  

4. a) Studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(nazwa uczelni, kierunek studiów, data rozpoczęcia i skreślenia)  

b) Nie studiowałem/am * na studiach I° lub II° lub jednolitych studiach magisterskich, których nie ukończyłem.  

5. Jestem */nie jestem *):  
a) kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy 
organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, 
b) funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na 
podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie 
przepisów o służbie.  

6. Zapoznałem/am się z zasadami i warunkami przyznawania zapomogi oraz, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze 
stanem faktycznym.  

POUCZENIE:  
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
I) Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, 
wskazanym przez niego kierunku studiów; 
II) W/w świadczenia: 
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak 
nie dłużej niż przez okres 6 lat;  
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.  
Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze 
mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyznania świadczenia w Państwowej Uczelni 
Zawodowej we Włocławku – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Włocławek, dnia  ……………………… 

 …………………………………………. 
 (własnoręczny podpis studenta) 
 
* właściwe zakreślić  
** do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia/okoliczności opisanych we wniosku oraz wykazać koszty z tym 
związane.  Studenci, którzy w danym roku akademickim nie mają przyznanego stypendium socjalnego zobowiązani są dodatkowo dostarczyć 
dokumenty potwierdzające sytuację materialną np. zaświadczenie o bieżących dochodach, decyzję w sprawie przyznania renty, zaświadczenie 
potwierdzające status bezrobotnego itp.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       .................................................................. 
Załącznik nr 16 do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  
  
                                               
                                                      
  

 

 
 
 
...............................................................................................                  ………………………..  
 (imię i nazwisko studenta)                    (nr albumu studenta) 

...............................................................................................    
 (miejsce stałego zamieszkania: kod, miejscowość, tel.)  

...............................................................................................  
 (ulica, nr domu, województwo) 

...............................................................................................  
 (kierunek/specjalność studiów) 

...............................................................................................  
 (rok, forma, poziom studiów) 

 
Komisja Stypendialna  
Państwowej Uczelni Zawodowej  
we Włocławku  

 
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta 

 
Proszę o przyznanie miejsca w Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku na rok akademicki 20…./20….  

 

Odległość z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni wynosi ………………….. kilometrów. 

 

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub 
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz 
o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Za naruszenie 
przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność 
dyscyplinarną” oświadczam, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze 
mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyznania miejsca w domu studenta 
w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE.  

 
Włocławek, dnia  ………………………   
  
 …………………………………………. 
 (własnoręczny podpis studenta) 

Numer kolejny podania:  
 

Data wpływu: 
Przyjął: 

  


