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WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI              Gdańsk, dn. …………….. 
ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  w roku akademickim  20…/20…: 
na rok akademicki /semestr zimowy / semestr letni *)  

 
                                                                                       Uczelniana Komisja Stypendialna  

 
     

UWAGA!!!! 

WNIOSKI NIEPOTWIERDZONE WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI POZOSTANA BEZ ROZPATRZENIA 

ŚWIADCZENIA PRZYZNANE NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DANYCH PODLEGAJĄ ZWROTOWI.  

Nazwisko i imiona: 

N                     

 I 
                    

 

Nr albumu:     

Obywatelstwo     

 

Czy w poprzednim semestrze otrzymywałem  stypendium socjalne ? ……………………………(TAK/NIE) 

Semestr (I, II, III, IV, V, VI): …..  (zaznacz odpowiednio)  : 

Tryb studiów (zaznacz odpowiedni) :  
W. Europeistyki, Politologii  i 

Dziennikarstwa 
W. Neofilologiczny W. Studiów Edukacyjnych 

M.W. Biznesowo- 
Lingwistyczny 

I Stopnia (Licencjackie) 
II Stopnia 

(Magisterskie) 

 Eu Zarządz. DiKS Filologia NOR Pedagogika Business and Languages 

stacjonarne niestacjonarne  
     
……………………………………………………………………………………….......................................................... 
                                                                    (SPECJALNOŚĆ) 

      

Tel. kontaktowy             

Adres stałego  zameldowania (Z)/korespondencyjny(K): (jeśli adres korespondencyjny taki sam jak adres zameldowania nie należy wpisywać) 

                 e-mail  Kod pocztowy Miejscowość Ulica, numer domu/ mieszkania 

 
 
 

   

WNOSZE O PRZELANIE  PRZYZNANEGO ŚWIADCZENIA  NA RACHUNEK BANKOWY: 
Nazwisko i imię właściciela konta:......................................................................................................................... 
Adres właściciela konta/: ...................................................................................................................... 
Nazwa banku:..........................................................................................................................................................  

                                
 
 
..................................................................................... 
Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ DLA OSÓB 
ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 
OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

 (Wypełnia członek  rodziny rozliczający się w tej formie)                 □ DOTYCZY   □  NIE DOTYCZY (zaznacz krzyżykiem)                       

 
 Oświadczam, że w roku kalendarzowym 20.. uzyskałem/am dochód z działalności opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 

  Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

  Karty podatkowej 
 

1. Przychód wyniósł                                                                            ……… …. zł …… .. gr 
2. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł                        ………….  zł ……… gr 
3. Dochód netto ogłoszony w Monitorze Polskim za 2017r.  wyniósł      ………… .zł ……….gr              ………………………………………………. 
                                                                                                                                                    (Data i podpis ) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam, że aktualnie  moja rodzina^ składa się z niżej podanych osób i osiągnęła dochód w roku kalendarzowym 2017 w wysokości podanej w tabeli: (wypełnić wszystkie kratki, jeśli brak dochodu wpisać 0)  

dochód netto tj. dochód po odliczeniu podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz  składek na ubezpieczenie zdrowotne

zaświadcz

enie 

ZUS/KRUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

student

Liczba osób w  rodzinie:(wpisać) SUMA

Wskaźnik przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, w 2017 r. wyniósł  - 

(2) podatek należny - należy wpisać podatek za 2017 r. z zaświadczenia z Urzedu Skarbowego

(3) Skł. Na ubezpiecznie Społeczne  - należy spisać składki za rok 2017 z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

(4) Skł. Na ubezpieczenie Zdrowotne  - należy wpisać składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2017r. Z zaświadczenia z ZUS

(5) Dochod netto  (1)-(2)-(3)-(4)=(5)

           ……………………………………………

data podpis wnioskodawcy

M iesieczny Dochód  na osobę  po wyliczeniu dochodu uzyskanego/utraconego wynosi           ………………………….zł/osobę

Dochód rodziny  utracony  w 2017 r.  lub po 2017 r. ……………………………………………………………………………………..

Dochód rodziny  uzyskany z 2017 r. ……………………………………………………………………………………..

Dochód rodziny  uzyskany po 2017 r. ………………………………………………………………………….

(1) dochód brutto - należy wpisać dochód za 2017 z zaświadczenia z Urzedu Skarbowego 

Dochód miesięczny na  osobę w  2017r.

(6) Zadeklarowana w oświadczeniu (1 strona wniosku) wysokość dochódu uzyskanego z pozarolniczej  działalności 

gospodarczej dla osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiaganych przez osoby fizyczne (Dochód netto po odliczeniach) Jeśli wykazana strata należy wpisać 0

WYPEŁNIA KOMSJA STYPENDIALNA

(2)podatek 

należny  

(3)składki 

na ubezp. 

społeczne 

odliczone 

od 

dochodu

(4)składki 

na ubezp. 

zdrowotn

e 

(odliczone 

od 

dochodu)

Dochód z gosp. rolnego

pozostałe 

dochody 

(np.alimenty)
liczba 

hektarów 

przeliczenio

wych

 liczba ha 

przel. x 

wskaźnik 

dochodu

Dochody w roku kalendarzowym  2017

Członkowie rodziny

Stopień 

pokrewie

ństwa

Data 

urodzeni

a

 Dochód podlegający 

opodatkowaniu na zasadch 

określonych w art. 27, 30b, 30c, i 

30e 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (zaświadczenie z U.S)

(5)dochód 

netto

(6)Dochód 

opodatkowany 

zryczałtowanym 

podatkiem 

dochodowym

Inny dochody niepodlegające 

opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, w  tym: 

Dochód 

ogółem

(1) dochód 

brutto
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OŚWIADCZENIE STUDENTA O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 ja i członkowie mojej rodziny : (obowiązkowo wypełnić) 

□ NIE, nie uzyskaliśmy dochodu  niepodlegającego opodatkowaniu              □ TAK,   uzyskaliśmy dochód niepodlegający opodatkowaniu z tytułu: 

1. gospodarstwo rolne  ( ....................ha przeliczeniowych) w wysokości .................................zł 
2. alimenty  w wysokości ......................... 
3. ..............................................................                w wysokości ................................. 
(należy wpisać rodzaj uzyskanego dochodu np. alimenty oraz całościową kwotę uzyskaną w   ubiegłym roku podatkowym 

POUCZENIE 
Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U.  06.139.992 , z późn. zm. z uwzględnieniem  wyłączeń ustawowych): 
- 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 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, Służby Więziennej 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. Nr 65, poz. 595, 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. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) 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 2006 r. nr 97, poz. 674), 
- 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 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; 
- 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. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), 
– świadczenie rodzicielskie, 
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej; 
 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 
 
 

Załączniki: 
 

1. Zaświadczenie o dochodzie na zasadach ogólnych  z U.S                                                                        x……….sztuk 
2. Zaświadczenie  dotyczące prowadz./nieprowadzenia działalności gospodarczej                                      x………sztuk      
3. Zaświadczenie o zapłaconych składkach za ubezpieczenie zdrowotne                                                     x  ........sztuk 
4. …………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………….. 
7. ……………………………………………………………………… 
8. ………………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA INNYCH KIERUNKACH 

 
 

Na podstawie art.184 ust.7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczam, iż nie  pobieram stypendium socjalnego  na 
więcej niż na jednym kierunku studiów. 

Oświadczam, że zostałem pouczony, iż w przypadku uzyskania prawa do otrzymywania stypendium na innej Uczelni, niezwłocznie poinformuję 
Ateneum-Szkołę Wyższą o tym fakcie. 

                                                                                                                                                     …………………………….. 
                                                                                                                                                         Podpis wnioskodawcy 

 

Oświadczam że: 
 

1. Studiuję dodatkowo: (obowiązkowo wypełnić )  

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie                  □ doktoranckie                  
 
……………………………………….……………….………………………….……………………………………………………………
……… 

(nazwa Uczelni, kierunek, rok studiów, przewidziany regulaminem uczelni planowany termin ukończenia studiów) 
2. Ukończyłem/-am  studia:   obowiązkowo wypełnić  

□ TAK             □ NIE 

Studia:       □ I stopnia                □ II stopnia             □ jednolite magisterskie      □ doktoranckie                              
 
..............……………………….……………….………………………….…………..…………………………………………………......
..... (data ukończenia studiów, nazwa Uczelni, kierunek) 

3. Po ukończeniu studiów I stopnia, studiowałam/-em, ale nie ukończyłam/-em studiów □ II stopnia  lub □ jednolitych 

magisterskich     

   □ TAK  - przez ile lat pobierałam/-em pomoc materialną 

................................................................................................................ 
(Student, który po ukończeniu studiów I stopnia podjął ww. studia i ich nie ukończył zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o 
wszystkich formach i okresie otrzymywanej pomocy materialnej)   

    □ NIE 

                
4. W przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku lub Uczelni, fakt ten zgłoszę niezwłocznie do komisji 

Stypendialnej a nienależnie pobrane świadczenia zostaną przeze mnie zwrócone. 
5. zapoznałam/em* się z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentów w 

Ateneum-Szkole Wyższej. 
 

6. Jestem  funkcjonariuszem służb państwowych/ funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej/ kandydatem na żołnierza 
zawodowego/ żołnierzem zawodowym/**), który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody i otrzymał pomoc w związku z 
pobieraniem nauki 

   □ TAK     □ NIE 

                                                                                        
                                                                                                                  
Świadomy: odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, jak również odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tytułu, skutkującej  nawet  
ukaraniem karą wydalenia mnie z Uczelni,  konieczności zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oraz odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k. 
"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" 
 
Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej we wspólnym 
gospodarstwie domowym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem 

                                                                                                                                                              …………………………     
         **) niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                              podpis wnioskodawcy                                                          
          
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Ateneum-Szkołę Wyższą danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do celów postępowania w 
przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium. 

Gdańsk dnia…………                                                                                                                         …………………………     
                                                                                                                                                                                        podpis wnioskodawcy                                                                   
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^/ Ilekroć mówi się o rodzinie oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka oraz pozostające na 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 wie

 
 
 
 

 
Klauzula informacyjna 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Ateneum Szkoła Wyższa, ul. 3 maja 25a, 80-802 Gdańsk 

 przez e-mail: stypendia@ateneum.edu.pl 

 telefonicznie: 058 722 08 45 
 
Dane osobowe uzyskane przez Ateneum-Szkołę Wyższą będziemy przetwarzać, aby: 

 przeprowadzić postępowanie w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  

 podjąć decyzję w przedmiocie przyznania stypendium ; 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Obowiązek prawny ciążący Ateneum-Szkole Wyższej – art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 173-186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku danych podanych we wniosku i załącznikach oraz w całym postępowaniu w przedmiocie przyznania 
stypendium  do celów postępowania w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO 
 
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
Pani/Pana dane osobowe Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku będzie przechowywać przez 50 lat 
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
Może Pani/Pan złożyć do Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku wniosek  dotyczący danych osobowych o: 

 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 

 usunięcia danych (art. 17 RODO); 

 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); 

 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Ateneum-Szkołę Wyższą danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO); 

 przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 
 
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f)RODO. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku wówczas nie może już 
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   

 
Dane osobowe podane przez Panią/Pana w postępowaniu  w przedmiocie przyznania stypendium są wymogiem ustawowym (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej oraz telefonu). Niepodanie danych 
osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia wniosku, a w konsekwencji wykluczeniem z postępowania w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Ateneum-Szkołę Wyższą, w tym profilowaniu. 

 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum-Szkołę Wyższą w zakresie dodatkowych danych osobowych wymienionych we wniosku/załącznikach do wniosku 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)      
                                                                                                                                                                                                            ........................................     
            Podpis wnioskodawcy                                                                                                                                                      
           
           

Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ateneum-Szkołę Wyższą. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 
Przyznano/nie przyznano* stypendium socjalne 
Na semestr zimowy/ letni/ rok akademicki *) 20……/20… 
Data rozpatrzenia wniosku………………… 

Podpisy Uczelnianej  Komisji Stypendialnej                                                        
         ..…………………………………….. 

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

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

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

 
...................................................... 
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ZAŁĄCZNIK 1A - strona 1

Wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny (jeśli brak dochodu wpisać zero)

Oświadczam, że w roku 2017 otrzymałem/-em dochód: ………………………….

Imię i nazwisko

M
ie

s
ią

ć KWOTA 

MIESIĘCZNA 

NETTO (ZŁ)

INNE *)jakie?

KWOTA 

MIESIĘCZNA 

NETTO (ZŁ)

działalność 

gosp.(opodatk

,ryczałt)

KWOTA 

MIESIĘCZNA 

NETTO (ZŁ)

gospodarstwo rolne 

kwota

OGÓŁEM 

NETTO (ZŁ)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

Oświadczam, że   moja obecna sytuacja finansowa : (wybrać)

A) Nie zmieniła się. Mój dochód miesięczny wynosi …………..…zł netto

B) Zmieniła się z tytułu**)………………………………………... i obowiązuje do dziś dnia.

 1)Zgłaszam przybycie dochodu w  2017 r.              …………….. ………………… …………………

(dzień.miesiąc) kwota łączna ilość miesięcy

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

 2) Zgłaszam przybycie dochodu po 2017 r         …………… ……………….

(dzień/miesiąc) dochód netto z drugiego miesiąca uzyskiwania dochodu(zaświadczenie od pracodawcy)

C) Utraciłam dochód w 2017 r. lub po tym roku ………..z tytułu**)…………………..……………….

Nie uwzględnia się dochodu utraconego (dzień/miesiąc)

*)INNE:"

np.alimenty,zasiłki dla bezrobotnych,stypendium z Urzędu Pracy, ,zasiłek przedemerytalny,świadczenie przedemerytalne renta,emerytura,zasiłek chorobowy

,zasiłek macierzyński, rehabilitacyjny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

**)KATALOG DOCHODÓW UZYSKANYCH

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

b)  uzyskanie  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)  uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d)  uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także  

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu  art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

f) uzyskanie  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia

 lub innej pracy zarobkowej.

h) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego

i) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

j) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

KATALOG DOCHODÓW UTRACONYCH

a)  uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

b)  utrata  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)  utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  także  emerytury lub renty,

renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

e)  wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

f)  utrata  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej

g) utrata 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,

h) utrata świadczenia rodzicielskiego

i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.          ……………………………………….

j) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. DATA, PODPIS

MIEJSCE 

ZATRUDNIENIA;FORMA 

ZATRUDNIENIA (UM. O 

PRACĘ,/P/ ZLECENIE 
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Załącznik 1A strona 2  
 

 
Klauzula informacyjna 

 
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) 
informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Ateneum Szkoła Wyższa, ul. 3 maja 25a, 80-802 Gdańsk 
 przez e-mail: stypendia@ateneum.edu.pl 
 telefonicznie: 058 722 08 45 

 
Dane osobowe uzyskane przez Ateneum-Szkołę Wyższą będziemy przetwarzać, aby: 

 przeprowadzić postępowanie w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  

 podjąć decyzję w przedmiocie przyznania stypendium ; 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Obowiązek prawny ciążący Ateneum-Szkole Wyższej – art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 173-186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku danych podanych we wniosku i załącznikach oraz w całym postępowaniu w przedmiocie 
przyznania stypendium  do celów postępowania w przedmiocie przyznania wnioskowanego stypendium  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO 
 
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący 
swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
Pani/Pana dane osobowe Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku będzie przechowywać przez 50 lat 
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
Może Pani/Pan złożyć do Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku wniosek  dotyczący danych osobowych o: 

 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 

 usunięcia danych (art. 17 RODO); 

 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); 

 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Ateneum-Szkołę Wyższą danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO); 

 przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 
 
Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f)RODO. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku wówczas nie 
może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   

 
Dane osobowe podane przez Panią/Pana w postępowaniu  w przedmiocie przyznania stypendium są wymogiem ustawowym (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej oraz telefonu). 
Niepodanie danych osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia wniosku, a w konsekwencji wykluczeniem z postępowania w przedmiocie przyznania 
wnioskowanego stypendium. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Ateneum-Szkołę Wyższą, w tym profilowaniu. 
 
        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ateneum-Szkołę Wyższą w zakresie dodatkowych danych osobowych wymienionych we 
wniosku/załącznikach do wniosku 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)     
                                                                                                                                                                                                            ........................................     
            Podpis                                                                                                                                                    
           
           

 
Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ateneum-Szkołę Wyższą. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

 


