Projekt będzie współfinansowany
przez Europejski Fundusz Społeczny

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA1
(wyłącznie dla studentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie Miasta Płocka)
Program stypendialny w ramach wyrównywania szans edukacyjnych
dla studentów.
Uwaga: Warunkiem przystąpienia do realizacji programu stypendialnego w ramach wyrównywania szans
edukacyjnych dla studentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie Miasta Płocka jest wybór i akceptacja
projektu Urzędu Miasta Płocka przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w trybie postępowania
konkursowego
imię i nazwisko: ...................................................................................
data urodzenia: .....................................................................................
miejsce stałego zameldowania: ........................................................................
nazwa i typ uczelni /wyższa szkoła państwowa lub niepaństwowa/: ...................................................
wydział i kierunek studiów: ................................................................................................
system studiów / dzienny, zaoczny, wieczorowy, eksternistyczny/: ................................................
rok studiów: .....................................................................................................................................
miesięczny dochód netto na członka rodziny
za 2003 r. 2: .....................................................................................................................................
Proszę zaznaczyć, która z podanych poniżej form pomocy odpowiadałaby Państwu najbardziej. Możliwy jest
wybór więcej niż jednej formy:
I. finansowa (przelew gotówki na rachunek bankowy stypendysty)

ٱ

II. refundacja wcześniej poniesionych wydatków na pokrycie:
1. kosztów zakwaterowania w akademiku lub na stancji,
2. kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny podmiot,
3. kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyższych,
4. kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
5. opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym,
zaocznym i eksternistycznym,
6.innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę

całkowite
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ

cześciowe
ڤ
ڤ
ڤ
ڤ

ڤ
ٱ

ڤ
ٱ

Wypełnioną Ankietę Zgłoszeniową należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, stanowisko nr 1Informacja w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2004 r.
1
2

Niniejszy formularz „Ankiety zgłoszeniowej”nie stanowi właściwego wniosku o przyznanie stypendium w ramach wyrównywania szans
edukacyjnych. Wzór takiego wniosku będzie stanowić załącznik do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium, który zostanie
podany do publicznej wiadomości po przystąpienia Urzędu Miasta Płocka do realizacji programu.
Na tym etapie wystarczy załączyć do niniejszej ankiety podpisane oświadczenie w/g załączonego wzoru. W procesie właściwego naboru
wniosków, informacje zawarte w oświadczeniu należy poprzeć stosownymi dokumentami służącymi do ustalenia miesięcznego średniego
dochodu netto na 1 członka rodziny. Wykaz tych dokumentów zostanie podany w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów

Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w 2003 roku

Ja, niżej podpisany,....................................................................................................., świadoma
(-y) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:
1. moja rodzina składa się z ………. osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym
2. średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi ……..zł,
słownie……………………………………………………….
Pouczenie:
Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
2. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:
1) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,
2) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub
zastępczej,
3) świadczeń z pomocy społecznej,
4) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych
według zasad
określonych w przepisach o podatku rolnym,
5) alimentów, stypendiów ( z wyjątkiem naukowych i socjalnych Dz.U.80 póz.3 50 art.21 pkt.39 i 40 z 1991, z poźn.
zm.), emerytur i rent, w tym rent zagranicznych,
6) innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania
wolnych zawodów,
7) oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji
( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.833)

................................
data

.........................................
podpis studenta

