………………………………
(miejscowość i data)

...........................................................
Imię nazwisko wnioskodawcy

……………………………………………
dane wrażliwe (nr dowodu osobistego, adres etc.)

………………………………………….
(nazwa Ośrodka Pomocy Społecznej)

w …………………………………
(miejscowość)

WNIOSEK
Na podstawie art. 217 § 1 oraz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn.
zm), wnoszę o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej mojej i mojej rodziny.
W skład rodziny wchodzą:
(wyszczególnić członków rodziny)

1.

………………………………….,

2.

………………………………….,

3.

………………………………….,

4. …………………………………….
Powyższa decyzja lub zaświadczenie jest dla mnie niezbędne, gdyż planuję ubiegać się o
Stypendium Socjalne na uczelni wyższej w roku akademickim …………/…..…….
/wpisać rok akademicki/

Jednocześnie oświadczam, że miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Tym samym, art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na mnie
obowiązek przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego sytuację dochodową i majątkową,
wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania
Stypendium Socjalnego Studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jeżeli nie
dołączy do wniosku o przyznanie Stypendium Socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy
Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Proszę o uwzględnienie w Zaświadczeniu następujących informacji:
Czy rodzina wnioskodawcy aktualnie korzysta z form pomocy oferowanej z ośrodka pomocy
społecznej (świadczeń pieniężnych typu: zasiłek stały, okresowy, zasiłki celowe/specjalne, pomoc na
ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz
kontynuowanie nauki, pomoc dla uchodźców lub świadczeń niepieniężnych), jeżeli tak to jakiej.
Jeśli nie korzysta z żadnej formy pomocy proszę o zbadanie sytuacji majątkowej mojej rodziny
(wywiad środowiskowy).
Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy mój miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
*
,,528;00 zł’’ , dlatego też w celu zabezpieczenia mojego interesu prawnego, wnoszę, jak na wstępie.

…………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)

