XVII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. 517-479-418, e-mail: kurpsierazem@wp.pl, www.kurpsierazem.eu

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ KANDYDATA
I. Dane kandydata
1.

Nazwisko i imię/imiona

2.

Adres zamieszkania

3.

Numer telefonu kontaktowego

4.

Adres e-mail

5.

Informacje o szkole wyższej, w której
kandydat podejmie naukę (nazwa uczelni,
miejscowość, kierunek studiów)

6.

Liczba punktów uzyskanych na egzaminie
maturalnym (obliczona z wykorzystaniem algorytmu)

II. Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym1:
L.p.

Nazwisko i imię/imiona

Data
urodzenia

1.

____-__-__

2.

____-__-__

3.

____-__-__

4.

____-__-__

5.

____-__-__

6.

____-__-__

7.

____-__-__

Pokrewieństwo
(w stosunku do kandydata)

Miejsce zatrudnienia/nauki
(w przypadku kandydata ubiegającego się o przyznanie stypendium,
należy wpisać nazwę uczelni, w której zamierza podjąć naukę)

kandydat

Łączna liczba osób w rodzinie (wraz z kandydatem): ……………
III. Źródła dochodu2 (brutto) w rodzinie w czerwcu 2018r. udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub
zaświadczeniami3, stanowią:
L.p.

Źródło dochodu

Wysokość dochodu brutto (zł)

1.

Wynagrodzenia za pracę

____,__

2.

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne

____,__

3.

Stałe zasiłki z pomocy społecznej

____,__

4.

Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

____,__

5.

Zasiłek dla bezrobotnych

____,__

6.

Dochody z gospodarstwa rolnego

____,__

7.

Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej

____,__

8.

Inne dochody (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe itp.)

____,__

Razem dochód brutto:
1

Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

2

Do dochodu nie wlicza sie dodatku dla sierot zupełnych oraz świadczenia z programu 500+.

3

____,__

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:
1) zaświadczenie z pracy o zarobkach brutto z czerwca 2018r.,
2) dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego (np. odcinek, decyzja),
3) zaświadczenie o otrzymywaniu stałego zasiłku z pomocy społecznej,
4) dowód otrzymania alimentów (np. decyzja, odcinek),
5) decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, o przyznaniu, wznowieniu wypłaty: dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, albo
zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
6) zaświadczenie z Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (dochód miesięczny z 1ha przeliczeniowego przyjmuje się w wys. 214,75zł),
7) oświadczenie o dochodzie brutto z czerwca 2018r. podpisane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz kopia deklaracji PIT za ubiegły rok,
8) dokument potwierdzający osiągnięcie innych dochodów, np. orzeczenie, odcinek, decyzja lub zaświadczenie z gminy o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
zasiłku rodzinnego itp.
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IV. Średni dochód miesięczny (brutto) na 1 osobę w rodzinie wynosi4 ................................................zł.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam,
że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

........................................................
Miejscowość

4

………………………..
Data

………………………………………………………..……………….
Nazwisko i imię/imiona kandydata

………………………………………………………..……………….
Nazwisko i imię/imiona rodzica lub opiekuna prawnego

………………………………………………………..……………….
Czytelny podpis kandydata

………………………………………………………..……………….
Czytelny podpis opiekuna

Dochód na osobę w rodzinie (brutto) – oznacza dochód rodziny (brutto) podzielony przez liczbę osób w tej rodzinie.

