
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów
ASP w Warszawie


strona 14 z 14


WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
W ROKU AKADEMICKIM ……../….…..

Imię i Nazwisko studenta : ………………………………………………………………………

nr tel.: ……………………………….	e-mail: ………………………………………….

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….

Wydział: ……………………………..	Rok studiów: ……………………………….. ….


System studiów (zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x):

[] Stacjonarne 				[] Pierwszego stopnia
[] Niestacjonarne				[] Drugiego stopnia
						[] Jednolite magisterskie



WNOSZĘ O PRZYZNANIE: (zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x):

[   ] stypendium socjalnego
	
[   ] zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki1 jeżeli stały dojazd z miejsca zamieszkania do Uczelni uniemożliwia lub utrudnia w znacznym stopniu studiowanie
[   ] zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.1		
Szczegóły dotyczące zwiększenia stypendium socjalnego zawarte zostały w § 6 Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

1 Przysługuje wyłącznie studentom studiów stacjonarnych (dziennych), można zaznaczyć tylko jedną opcję


1. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x):

[   ] Oświadczam, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z następującymi osobami:
 (w tym małżonek/małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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. Rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące 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 ).
Osoba składająca powyższe oświadczenie zobowiązana jest wypełnić tabelę na stronie nr 2 niniejszego wniosku.


[  ] Oświadczam, że ubiegam się o stypendium socjalne jako osoba samodzielna finansowo 
     ( § 5 ust. 9.  powyższego Regulaminu). 











 Osoby wymienione w tabeli muszą podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych           (wnioskodawca podpisuje takie oświadczenie na stronie nr 2, wzór oświadczenia członka rodziny znajduję się  na stronie nr 12 niniejszego wniosku) .
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Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.



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






















Ja …………………………………………………………………….. niżej podpisany/a, zostałam/łem uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Art. 233. K.k. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
	 jak również świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnegoArt. 286. K.k. § 1. 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 świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)Art. 184 ust. 4 i 5 P. o s. w.:
4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 
5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
	 jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawyArt. 211. ust. 1 i 2 P. o s. w.:

	Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. 

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
	 oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych.



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

  

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Podanie danych jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 179) oraz powołanych tam przepisów w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zakresie wymaganym powyższymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Akademię danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/ . 
	Oświadczam, że posiadam pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność treści 	złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym. 


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






……………………..…………..
( Imię i Nazwisko)



OŚWIADCZENIE 
O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW



Niniejszym oświadczam, że nie ubiegam się o stypendium socjalne w roku akademickim …………..…… w innej uczelni ani na innym kierunku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz, że ubiegam się o tę formę świadczenia tylko na kierunku ………………………………………...………….
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

	Niniejszym oświadczam, że nie pobieram stypendium socjalnego w roku akademickim ………………….. w innej uczelni ani na innym kierunku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


	Niniejszym oświadczam, że (zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x)


[  ] nie ukończyłem/am żadnych studiów
[  ] ukończyłem/am studia (podać uzyskany tytuł, tj.: inżynier, licencjat, magister)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


………….…………………………...….……
data, podpis studenta

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania stypendium socjalnego  są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam,  iż zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Podanie danych jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 179) oraz powołanych tam przepisów w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zakresie wymaganym powyższymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Akademię danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/ . 
Oświadczam, że posiadam pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność treści złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym. 
Zostałam/łem uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997, nr 88, poz.553 z późn. zm.) jak również świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych art. 233 Kodeksu Karnego. 



………………………………….
data i podpis studenta

	Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:

	Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,   zeznaje 	nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
	Art. 286  § 1 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.


……………………..…………..
( Imię i Nazwisko)

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM  PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Oświadczenie wypełnia każdy student składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, uwzględniając wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, o których mowa we wniosku.

Oświadczam, że w roku kalendarzowym………………… uzyskałam/em (lub uzyskał inny członek rodziny) (zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x)
[  ] TAK		
[  ] NIE		
dochód z działalności opodatkowanej w formie:  
(zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x)

[  ]  ryczałtu ewidencjonowanego 
[  ]  karty podatkowej
	Dochód po odliczeniu kwot z poz. 2-4, wyniósł …………………………..zł..….……….gr.


	Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ……………………zł…………...gr.


	Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ………………..….zł……..…….gr.


	Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ……………………..zł……..…….gr.


*Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  z art. 233 Kodeksu Karnego i art. 286 Kodeksu Karnego § 1.

……………………………………		…………………………………………
(miejscowość, data) 		 podpis osoby składającej oświadczenie
* Art. 233. Kodeksu Karnego (Dz. U. Z 1997 r. , Nr 88, poz.553 z późn. zm.)
 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Art. 286  § 1 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.

Pouczenie
W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, osoba ubiegająca się o świadczenia pomocy materialnej należny ryczałt dokumentuje zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym złożono wniosek. 
W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej, osoba ubiegająca się o świadczenia pomocy materialnej wysokość podatku dokumentuje decyzją lub decyzjami z Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym złożono wniosek. Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku stanowi podatek należny.

..............................................
(Imię i Nazwisko)
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU RODZINY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 

Oświadczenie wypełnia każdy student składający wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, uwzględniając wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, o których mowa we wniosku.

Oświadczam, że w roku kalendarzowym .............. uzyskałam/em (lub uzyskał inny członek rodziny)
dochód z tytułu gospodarstwa rolnego1(zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x)

[  ]  TAK		
[  ]  NIE		

(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych wynosi...................................................)

lub z innego tytułu (patrz pouczenie) (zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie w nawiasach znaku x)

[  ]  TAK		
[  ]  NIE		

Jakie dochody (wysokość) oraz z jakiego tytułu:
	..................................................................................................................................

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

2 Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art. 233 Kodeksu Karnego i art. 286 Kodeksu Karnego § 1.


..............................................				...................................................................
miejscowość, data  	podpis osoby składającej oświadczenie

1 w przypadku gdy uzyskano dochód z gospodarstwa rolnego należy dołączyć właściwy dokument z Urzędu Gminy  
2Art. 233. Kodeksu karnego (Dz. U. Z 1997 r. , Nr 88, poz.553 z późn. zm.)
 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Art. 286  § 1 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.

 Pouczenie
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 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 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 i 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 Rzeczypospolitej 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 z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
-	należności pieniężne wypłacone 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 i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz.1852  z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2012 r,  poz. 572 z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym 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 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz 191 ze zm.),
-	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 Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia 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,
	pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
	 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
	 świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 693); 


Wyliczenie dochodu (wypełnia Uczelnia):


















































……………………..……………….		…….…………………………
( Imię i Nazwisko Studenta)				(Wydział)


OŚWIADCZENIE 
STUDENTA / CZŁONKA RODZINY STUDENTA
O LICZBIE MIESIĘCY, W KTÓRYCH UZYSKIWANO DOCHÓD
W ROKU KALENDARZOWYM 2017
POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 2018/2019
Ja niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………
(Czytelnie imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………
(w przypadku rodziny studenta: stopień pokrewieństwa ze studentem, np. ojciec, matka, żona, mąż, brat, siostra)

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego1)  oświadczam, że uzyskiwałem następujące dochody w roku kalendarzowym 2017 oraz w roku 2018*

Czas trwania umowy / uzyskiwania dochodu
Nazwa firmy / tytuł 
Rodzaj umowy 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zasiłek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne)










* Uwaga! W przypadku roku 2018 należy wpisać tylko wówczas, jeżeli dochód jest utracony lub uzyskany (np. nowa umowa w 2018 r.). 



………………………..………………. 
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)



1. Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
	Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Podanie danych jest uzasadnione na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 179) oraz powołanych tam przepisów w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zakresie wymaganym powyższymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Akademię danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/ . 

	Oświadczam, że posiadam pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność treści złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym. 


Instrukcja:


Proszę o podanie informacji o dochodach każdego (w tym studenta) pełnoletniego członka rodziny lub o braku dochodów. 

Przykład wypełnienia tabeli:

Czas trwania umowy / uzyskiwania dochodu
Nazwa firmy / tytuł 
Rodzaj umowy 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zasiłek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne)
01.01.2017 – do dziś
firma X
umowa o pracę
01.07.2017 – 17.08.2017
firma Y
umowa o dzieło
01.01.2017 – do dziś
-
gospodarstwo rolne
25.07.2018– 15.09.2018
firma Z
umowa zlecenie  
01.01.2018 – do dziś
Firma W
umowa o pracę









Informacja ( prosimy o zapoznanie  z poniższym w celu dostarczenia właściwych dokumentów do powyższego wniosku).
1. Wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie następujących dokumentów:
	pisemnego oświadczenia studenta o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli student pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;
	pisemnego oświadczenia studenta, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców lub opiekunów prawnych; 
	dokumentów poświadczających dochody każdego pełnoletniego członka rodziny:
	zaświadczenia z Urzędu Skarbowego stwierdzające wysokość dochodów w roku bazowym (w roku poprzedzającym rok akademicki, na który składany jest wniosek) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta uwzględnionych we wniosku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego musi zawierać kwoty dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, zaświadczenie powinno również zawierać informację czy dana osoba prowadziła w roku bazowym działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
	zaświadczenia z ZUS (lub w przypadku rolników z KRUS) o wysokości składki zdrowotnej poniesionej w roku bazowym przez członków rodziny, dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego pomniejszany jest o składki zdrowotne wykazane w zaświadczeniu z ZUS,

oświadczenia każdego członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  (część do wniosku o stypendium), a w przypadku niepełnoletnich dzieci oświadczenie członka rodziny będącego opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka powinno zawierać również informację o dochodach osiąganych przez to dziecko;
	ponadto, w zależności od sytuacji rodzinnej studenta, wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się również na podstawie następujących dokumentów:
	zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta uwzględnionych we wniosku o stypendium socjalne,
w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu, oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok bazowy lub decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
zaświadczenia z Urzędu Gminy stwierdzającego, że student i jego rodzina nie posiadają gospodarstwa rolnego w przypadku rodzin zamieszkujących tereny rolnicze,
	umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu, prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie studenta lub poza nią, lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu, odpisu protokołu posiedzenia sądowego zawierającego treść ugody sądowej, przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, a w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także wysokości faktycznie wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym,  
kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu,  prawomocnego wyroku sądu zwalniającego rodzica z obowiązku alimentacyjnego,
 przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku, jeśli taka osoba jest w rodzinie, zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku i okresie otrzymywania,
zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki przez niepełnoletnie rodzeństwo (lub dziecko), a w przypadku niepełnoletniego członka rodziny nie uczącego się na podstawie kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu,
zaświadczenia ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki pełnoletniego rodzeństwa (lub dziecka) do ukończenia 26. roku życia,
kserokopii aktu zgonu rodzica lub małżonka, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu,
kserokopii skróconego odpisu aktu małżeństwa studenta pozostającego w związku małżeńskim,
orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie studenta wychowuje się dziecko niepełnosprawne pozostające na utrzymaniu studenta, jego małżonka, rodziców studenta, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę złożenia wniosku, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
w przypadku zaistnienia konieczności udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz o wysokości osiąganego dochodu, umów cywilnoprawnych, decyzji właściwego organu o przyznaniu renty oraz na podstawie innych dokumentów potwierdzających posiadanie stałego źródła dochodu studenta,
zaświadczenia z odpowiedniego organu podatkowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach płatnika dochodu, o wysokości dochodów studenta lub innego członka rodziny w przypadku jeżeli osiągnął on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, które nie podlegają opodatkowaniu w Rzeczpospolitej Polskiej,
w przypadku utraty dochodu w roku bazowym lub po tym roku na podstawie dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym, (jeśli dochód ten jest nadal uzyskiwany), zarówno na terenie Polski jak i za granicą, na podstawie dokumentu poświadczającego uzyskanie dochodu, wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany, a  przypadku dochodu uzyskanego po roku bazowym (jeżeli dochód ten jest nadal uzyskiwany) na podstawie dokumentu poświadczającego uzyskanie dochodu oraz kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
umowy najmu, zakwaterowania w czasie studiów, w przypadku ubiegania się studenta o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu. 
2. Ponadto, w indywidualnych przypadkach student może zostać poproszony o inne dokumenty, niewymienione w ust. 1., w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
3. W przypadku, gdy po upływie roku kalendarzowego (bazowego), z którego dochód rodziny stanowił podstawę do ustalenia prawa do świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1 ust. 1., pkt. 1), sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę utraconego dochodu. Wówczas, student zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku.
4. Jeżeli w zaświadczeniu o dochodach poszczególnych członków rodziny studenta wykazane są dochody obejmujące inne okresy niż to wynika z przepisów niniejszego Regulaminu, dochody te nie będą brane pod uwagę.
5. Do wniosku o udzielenie świadczenia pomocy materialnej student dołącza oświadczenie własne i pełnoletnich członków rodziny o poinformowaniu przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych), o tym, iż dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w związku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym dla celów udzielenia lub odmowy udzielenia przez Uczelnię świadczenia pomocy materialnej. Organy decydujące o udzieleniu świadczenia pomocy materialnej zwracają studentowi wniosek, wraz z dokumentami, bez rozpoznania, jeśli nie dołączono ww. oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory ww. oświadczeń stanowią część Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Student jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian sytuacji materialnej, wpływających zarówno na przyznanie, podwyższenie lub obniżenie wysokości stypendium socjalnego oraz wpływających na przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości o którym mowa w § 6  powyższego Regulaminu. Wypłaty stypendiów w nowej wysokości dokonuje się od następnego miesiąca.
7. W przypadku, gdy członek rodziny studenta podjął pracę po raz pierwszy, dopuszcza się przyjęcie zaświadczenia o zarobkach, wydanego przez zakład pracy z pierwszego miesiąca zatrudnienia, a po upływie czterech miesięcy student zobowiązany jest przedłożyć nowe zaświadczenie z trzech kolejnych miesięcy ze względu na prawdopodobną zmianę zaszeregowania. W takim przypadku ustala się nową wysokość stypendium, które podlega wypłacie od następnego miesiąca.
8. Student zobowiązany jest udokumentować pobieranie nauki przez rodzeństwo poprzez dołączenie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub uczelni.
9. Zamieszkujące wspólnie ze studentem niepracujące i nieuczące się pełnoletnie rodzeństwo nie jest wliczane do wspólnego gospodarstwa w zakresie ustalania dochodu na jedną osobę.
10. W uzasadnionych przypadkach Dziekan albo Rektor może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, w celu uwzględnienia ww. zaświadczenia przy weryfikacji spełnienia przez studenta kryterium zawartego w ust. 1. 
11. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 10. Powyższego Regulaminu, Dziekan albo Rektor może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
























Nazwisko i Imiona: ……………………………………………                    Miejsce, data …………………..
Wydział: ………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………….



OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY STUDENTA




Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedłożenia w postępowaniu 
o przyznanie stypendium socjalnego członkowi rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym (studentowi), zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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. 
Oświadczam, że zostałem zapoznany, iż dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa na podstawie przepisów ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym (art. 179) oraz powołanych tam przepisów w celu rozpatrzenia wniosku 
o przyznanie stypendium socjalnego członkowi rodziny i w zakresie uzasadnionymi przepisami prawa. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Akademię danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/. 





……………………………………………………………………….
                                                                                             czytelny podpis członka rodziny studenta









*niepotrzebne skreślić

