Załącznik nr 2
do Regulaminu Programu Stypendialnego „GLORIUS”

OŚWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby składającej wniosek o przyznanie stypendium
w ramach Programu Stypendialnego „GLORIUS”

I. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ..........................................................................................
II. Adres: .....................................................................................................................................
III. Data i miejsce urodzenia: .......................................................................................................

IV. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących (bez wnioskodawcy):
Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce
pracy/nauki*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------* osoby bezrobotne zobowiązane są dostarczyć aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego
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V. Dochód NETTO na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złoŜenie wniosku:
Lp.
1.

Wysokość
dochodu

Źródło dochodu
WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA
(zaświadczenie w załączeniu)

2.

EMERYTURY, RENTY INWALIDZKIE, RENTY RODZINNE
(W TYM ZAGRANICZNE), ŚWIADCZENIA
PRZEDEMERYTALNE

3.

STAŁE LUB OKRESOWE ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ

4.

DODATEK MIESZKANIOWY

(odcinek, decyzja organu rentowego lub zaświadczenie w załączeniu)
(zaświadczenie lub decyzja w załączeniu)
(zaświadczenie lub decyzja w załączeniu)

5.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
(zaświadczenie lub decyzja w załączeniu)

6.

ALIMENTY
(kopia wyroku sądu, odcinek lub oświadczenie własne o otrzymywanych alimentach w
załączeniu)

7.

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
(zaświadczenie z PUP w załączeniu)

8.

DOCHÓD Z PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
LICZONY WEDŁUG USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

9.

DOCHÓD Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

(zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w załączeniu)

(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach na podstawie
ksiąŜki przychodów i rozchodów w załączeniu)

10.

INNE DOCHODY
(np. prace dorywcze, pomoc rodziny, dochody z tytułu pracy za granicą)

11.

ŁĄCZNY DOCHÓD RODZINY:

12.

DOCHÓD NA JEDNĄ OSOBĘ W RODZINIE:

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

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

podpis stypendysty

podpis rodzica lub opiekuna prawnego

1.

Świadomy odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oświadczam, Ŝe przedstawione
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Jednocześnie oświadczam, Ŝe zobowiązuję się poinformować Stowarzyszenie o zaprzestaniu spełniania
kryteriów upowaŜniających mnie do otrzymywania stypendium w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
zdarzenia.

...........................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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