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Powiat Opolski                        Unia Europejska 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

 Wniosek o przyznanie stypendium ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez  
Programy stypendialne” z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego współfinansowanego  
z  Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz ze 

środków BudŜetu Państwa 
Nazwisko  
Imiona  
Data i miejsce urodzenia  
Imię ojca  
Imię matki  
Rok studiów  (2006/2007)  Nr telefonu 
Nr albumu  

PESEL             

 

Adres stałego zameldowania 
ulica  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo  
Świadoma(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, Ŝe 
 

o moja rodzina* składa się z …………osób,  
o średni miesięczny dochód netto, na jedną osobę  w mojej rodzinie wynosi ………….zł, 

słownie………………………………………………………………………..………….zł. 
Krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w swojej rodzinie: 
 
 
 
 
 

 
Proszę o przyznanie stypendium      ………………………………………………… 
                                                                                                     podpis studenta 
 

 
Przyznaje się stypendium 

 
 

Nie przyznaje się stypendium  

Sprawdzono pod względem formalnym 
 
 
 

 
       ……………………………….……                         ……………………………………                     
        Data i podpis Przewodniczącego Komisji                             Data i podpis  Starosty/osoby upowaŜnionej 
*pojęcie rodziny zostało uŜyte w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz.2051 z późn. zm.) tj.: 
„Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, w składzie rodziny uwzględnia się: 
- studenta,  
- współmałŜonka studenta, a takŜe pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeŜeli dziecko jest niepełnosprawne, 
- rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeŜeli dziecko jest niepełnosprawne.”  
Dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się, jeŜeli student jest samodzielny finansowo lub jest osobą uczącą się, lub posiada własną rodzinę”.  
 



 2

 
Oświadczenie 

 
Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyraŜam zgodę na 

udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 

Oświadczam, Ŝe nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa popełnione umyślnie. 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Ponadto oświadczam, Ŝe jestem świadom(a) praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego    

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jednocześnie  oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007. 

 
 
 

………………..                      ............................ 
                                                                     Data                                             Podpis studenta 
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    Powiat  Opolski                      Unia Europejska 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 

OŚWIADCZENIE  O  DOCHODACH  RODZINY  
UZYSKANYCH  W  ROKU  POPRZEDZAJ ĄCYM  DAT Ę  ZŁOśENIA  WNIOSKU 

 
I. Imi ę i nazwisko studenta/studentki ...................................................................., PESEL ............................................. 

1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres) ................................................................................................................................. 

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

2. Imiona rodziców …................................................................................................................................................................. 

II.  Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z następujących osób i w podanym wyŜej okresie dochody moje 
i członków mojej rodziny, wynosiły: 

 
Lp. 

  
Imię i nazwisko 

Data 
urodzenia 

Nazwa instytucji miejsca 
pracy/nauki 

Stopień 
pokrewieństwa 

Wysokość 
dochodu netto w zł 

    

 

      

    

 

      

    

 

      

    

 

      

   

 

   

   

 

   

    

 

      

  

 

    

   

 

   

    

 

      

 Łączny dochód rodziny 
  

  
Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi .......................................................................................................... zł,  

to jest miesięcznie ..................................................................................................................... zł 
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ZA DOCHÓD UWA śA SIĘ, PO ODLICZENIU KWOT ALIMENTÓW ŚWIADCZONYCH NA RZECZ 

INNYCH  OSÓB: 
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki 
na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o 
naleŜny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
 
- 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 pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym  

i uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby 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 pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym 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 równieŜ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest 
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 
rzecz podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc, 

- naleŜności 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 podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 

- naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych  
i jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym  
lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich 
skutkom, a takŜe naleŜności pienięŜne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom  
i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych  
i sił wielonarodowych, 

- naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy 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, 
- alimenty na rzecz dzieci, 
- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyŜszym oraz w przepisach o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŜe inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom 
(z wyłączeniem stypendiów przyznawanych w ramach Działania 2.2 ZPORR), 

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

- naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŜonych na 
terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku  
oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia tych osób, 
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- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), 

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

- ekwiwalenty pienięŜne 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 w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 
1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm). 
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej 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, 

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. 

 
 

 
Podstawa prawna:  
1. art. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) 
2. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm). 
3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie 
wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 
w 2004 r. 
 
Składając osobiście niniejszą deklarację o ś w i a d c z a m, Ŝe jest mi wiadome, Ŝe dokumenty na podstawie,  
których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat,  
a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.  
 
 
 

……………....................................……………. 
(data i podpis studenta ) 
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WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO USTALENIA ŚREDNIEGO DOCHODU MIESI ĘCZNEGO 

NA 1 OSOBĘ W RODZINIE: 

 
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym datę złoŜenia wniosku, jeŜeli  dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na  zasadach ogólnych;  

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku  kalendarzowym poprzedzającym datę złoŜenia 
wniosku, jeŜeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;  

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym datę złoŜenia wniosku innego dochodu 
niepodlegającego opodatkowaniu;  

- zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego i  uzyskanego z niego dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym datę złoŜenia wniosku, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 
r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętych przez GUS, roczny dochód z 1 
ha przeliczeniowego w 2006 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2004 r., tj. będzie wynosił 1626 zł. 

- umowę dzierŜawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego 
w dzierŜawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 
gospodarstwa rolnego w dzierŜawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej, 

- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uŜytkowania przez 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

- przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość alimentów, jeŜeli członkowie rodziny  
są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych 
alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niŜszych niŜ zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz 
zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a takŜe o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów, 

- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym datę złoŜenia wniosku, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, 
- dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka 

rodziny, 
- informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie 

opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, 
- kopie aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się, 
- kopie karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175  z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w 
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, 

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopie aktu zgonu małŜonka lub 
rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, 

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka , w przypadku gdy ojciec jest nieznany, 
- odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, 
- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 

 
UŜyte w oświadczeniu pojęcia zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  
z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 
 (Dz. U. Nr 105, poz. 881) oraz na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 

  


