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Додаток 1 до Положення про присудження пільг студентам WSB Academy 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

ЗАЯВА НА СОЦІАЛЬНУ СТИПЕНДІЮ АБО ПІДВИЩЕНУ СОЦІАЛЬНУ СТИПЕНДІЮ 

У ЗИМОВОМУ СЕМЕСТРІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2022/2023 

ЧАСТИНА I. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ СТУДЕНТА (заповнює заявник) 

Прізвище та ім’я (заповнювати друкованими літерами) ↓ 

 

Адреса проживання (поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири) ↓ 

 

Форма навчання (позначте відповідний квадрат)↓ 

Стаціонарна  Заочна 

                I ступінь 

II ступінь 

 
 Ступінь 
 магістра 
  

Бакалавр Інженер 

Напрямок навчання ↓ Рік навчання ↓ Семестр↓ 

   

Номер телефону ↓ Адреса e-mail ↓ Громадянство ↓ 
    

Я подаю заявку на стипендію (поставте галочку у відповідному полі) ↓ 

СОЦІАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПІДВИЩЕНА 

 

ЧАСТИНА II. Прошу зарахувати  надану мені  соціальну стипендію/підвищену соціальну 
стипендію: 

 

 
                     -  на мій банківський рахунок 

 

Назва банку: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

                                

                                                                                                                                                   …………………………………………………………. 
                                                                                                                                                        підпис студента 

       
 
 
 
 
 

                    -  на погашення моїх фінансових зобов'язань перед WSB Academy 

 

 

 

Dnia             

Nr rejestru  2022/2023/          / SS     

Podpis  

Nr albumu 

Символ відділу WNS/ WZwC/ WZwK/ WZwO/ WZwŻ 

W P Ł Y N Ę Ł O  
 ĘŁ 
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Частина III. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ СТУДЕНТА ТА ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї (заявник заповнює 
графи: 2, 3, 4) 

Lp. 

 
 

Члени сім'ї студента 

           (ім'я та прізвище) 

 

 
 

Ступінь 
родинності, вік 

 

 
Джерело 
доходу 

дохід/на 
утриманні/ 
безробітні 
(трудовий 
договір, 

тимчасовий 
контракт, пенсія 

за вислугу 
років, пенсія по 

інвалідності, 
аліменти, 

господарство, 
підприємницьк

а діяльність, 
виплати від 

ZUS, 
надбавка або 

стипендія з 
Бюро праці 

тощо) 

Чистий дохід (у злотих), отриманий у 2021 році  

Всього 

(сума граф 5, 6 і 7) 

Дохід, що 
підлягає 

оподаткуванню 
податком на 

доходи фізичних 
осіб на умовах, 

встановлених ст. 
27, 30b, 30c та 30e 

Закону від 26 
липня 1991 року 
про податок на 

доходи фізичних 
осіб (зменшення 

доходу на 
належний 

податок, внески 
на соціальне 

страхування та 
внески на 
медичне 

страхування) 

 
Дохід від 

оподатковуваної 
діяльності на 

підставі положень 
про єдину ставку 

податку на 
прибуток на певні 
доходи, отримані 

фізичними 
особами. 

 
 
 

 

 
Інші 

неоподатковувані 
доходи 

(перепишіть суму 
доходу з додатка 

3) 

 

кол. 1 кол. 2 кол. 3 кол. 4 кол. 5 кол. 6 кол. 7 кол. 8 

1.  заявник      

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

ЧАСТИНА IV. РОЗРАХУНОК ЧИСТОГО ДОХОДУ НА ЧЛЕНА СІМ'Ї ПІСЛЯ ВІДРАХУВАННЯ ВИТРАТ  
ТА ЗДОБУТОГО ДОХОДУ 

(заповнюється комісією зі стипендій) 

1. Загальна сума аліментів сплачених на користь інших осіб у 2021 році:  

2. Дохід сім’ї за вирахуванням аліментів сплачених на користь інших осіб у 2021 році:  

3. Дохід, втрачений у 2021 році або після нього:  

4. Дохід отриманий у 2021 році:  

5. Дохід отриманий до 2021 року:  

6. Місячний чистий дохід сім’ї на одну особу:  
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ЧАСТИНА V. ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ПІДВИЩЕНУ СОЦІАЛЬНУ СТИПЕНДІЮ 
(заповнюється заявником - студентом, який претендує на соціальну стипендію у підвищеному 
розмірі) 
              Я заявляю, що щоденні поїздки з місця проживання до університету унеможливлюють або ускладнюють для мене 

навчання, а це означає, що я повинен проживати в гуртожитку або іншому приміщенні, крім гуртожитку (стосується 

студентів денної форми навчання): 
 
- адреса постійного проживання ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- час доїзду до навчального закладу…………………………         - відстань до навчального 

закладу……………………………………………………….……………… 

- адреса проживання в сусідніх містах  розташуваня AWSB (відповідного відділу)…………………………………………………………………… Інше обґрунтування для подання заяви на отримання соціальної допомоги у підвищеному розмірі: 
 
 
брати та сестри/діти студента, які проживають в одному домогосподарстві зі значним ступенем інвалідності) (або з листком 
інвалідності, якщо особа не досягла 16 років); 

 
аліменти, що утримуються з обох батьків студента (до 25 років); 
 
студент є повним сиротою (віком до 25 років); 
 
студент досяг повноліття, перебуваючи в прийомній сім'ї або в дитячому будинку; 
 
інше…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
 

ЧАСТИНА VI. СТУДЕНТСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ (заповнюється заявником) 

Я усвідомлюю повну дисциплінарну та кримінальну відповідальність за надання неправдивих даних – 

аж до мого відрахування з Академії WSB включно та зобов’язуюсь повернути незаконно отриману вигоду – я 

заявляю, що наведена вище інформація відповідає дійсності. 

При цьому я повідомляю, що ознайомився(-лась) з Положенням про надання пільг студентам WSB 

Academy. 

Повідомляю, що мені відомо про пільги зазначені у ст. 86 п. 1-4 Закону про вищу освіту і науку від 20 

липня 2018 року який поширюються на студентів першого та другого ступня, магістратури, але не довше, ніж 

на загальний термін 12 семестрів (відповідно до ст. 93 від 20.07.2021 р.) - закон про вищу освіту і науку (Вісник 

законів за 2021 р., ст. 478 зі змінами). Заявляю, що маю статус студента не більше ніж загальний термін 12 

семестрів. 

Я заявляю, що я не маю професійного звання магістра, або рівнозначного ступеня та  не збираюся 

знову навчатися на першому ступені, маючи вже ступінь бакалавра, інженера, або рівнозначного ступеня. 

Я заявляю, що не отримую соціальну стипендію/ соціальну стипендію у підвищеному розмірі з 

іншого напрямку навчання, крім того, що я вказав (-ла) у цій заяві. 

Місто, дата ↓ Розбірливий підпис заявника ↓ 
  

Заява підписувалася за допомогою платформи «Autenti» або заява підписувалася від руки. Абітурієнт та університет вважають заяву та заяви, 

пов’язані з заявою, успішно поданими, якщо вони подані за допомогою платформи «Autenti», перевірені електронною поштою або номером телефону 

Студента. Усі зміни та доповнення до поданої заяви потребують декларації з боку вступника та університетів – за допомогою платформи «Autenti» або 

власноручного підпису.Студент має право обрати форму подачі заяви та документів – тобто письмово (традиційно) або за допомогою платформи 

«Autenti». 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Студент зобов’язаний додати до заяви всі документи, що підтверджують сімейне та матеріальне становище. А саме: 
1) довідка з податкової інспекції про розмір доходу за податковий рік, що передує навчальному рокові, в якому студент претендує на стипендію, що містить відомості 

про розмір доходу, податку та внески на соціальне страхування, 
2) довідка про чистий дохід з місця роботи у разі одержаного або втраченого доходу, 
3) трудове свідоцтво, трудовий договір / контракт у разі втрати доходу, 
4) трудовий договір / контракт у разі отримання доходу, 
5) довідка з бюро праці, що містить: 

a) відомості, що підтверджують факт наявності статусу безробітного, 
b) відомості про розмір виплаченої чистої допомоги, якщо особа отримує допомогу (тобто стипендію на стажування, надбавку тощо), 

6) довідка із закладу соціального страхування або довідка студента/члена сім'ї про розмір внесків на медичне страхування за податковий рік, що передує навчальному 
рокові, в якому студент претендує на стипендію, 

7) а також народження дітей / братів і сестер або будь-який інший документ, що підтверджує їх вік, 
8) розлучення та/або провадження щодо аліментів 
9) сертифікати, видані школами або університетами (стосуються дітей або братів і сестер студентів віком від 18 до 26 років), 

` 

` 

` 

` 

` 
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10) Додаток 3 до Положення про надання пільг студентам WSB Academy - декларація члена сім'ї про доходи, що не підлягають оподаткуванню ПДФО, отримані за 
календарний рік, що передує навчальному році, в якому студент подає заяву на отримання стипендії. 

Відповідно до ст. 88 част. 1 п. 1 Закону про вищу освіту і науку від 20 липня 2018 року при визначенні розміру доходу, що дає право студенту на отримання соціальної стипендії, 
дохід, отриманий за рахунок: 

а) студента; 
б) дружини студента, 
в) батьків, законних або фактичних опікунів студента, 
г) на утриманні осіб, зазначених у пункті а, б, в, неповнолітні діти, діти, які навчаються до 26 років, а якщо на останній рік навчання припадає 26 років, то до їх закінчення 

та діти-інваліди незалежно від віку. 

На підставі ст. 88 п. 1 Закону про вищу освіту і науку від 20.07.2018 р. місячний розмір доходу на одну особу в сім’ї студента, який претендує на соціальну стипендію, визначається 
на умовах, визначених Законом від 28.11.2003 р. про сімейні допомоги, в тому числі при його визначенні не враховуються: 

а) пільги, зазначені у ст. 86 п. 1, ст. 359 п. 1 та ст. 420 абзац 1, 
б) стипендії, які отримують учні, студенти та докторанти в рамках: 
- структурні фонди Європейського Союзу, 
- кошти, які не підлягають відшкодуванню від допомоги, наданої державами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), 
- міжнародні угоди або виконавчі програми, складені для цих угод, або міжнародні стипендіальні програми, 
в) матеріальна допомога, яку отримують студенти на підставі положень про систему освіти, 
г) стипендії соціального характеру, які призначаються суб'єктами, зазначеними у ст. 21 абзац 1 п. 40 б Закону від 26 липня 1991 р. про податок на доходи фізичних осіб 

(Вісник законів за 2018 р., ст. 1509, 1540, 1552 та 1629). 

На підставі ст. 88 п. 1 Закону про вищу освіту і науку від 20.07.2018 р. місячний розмір доходу на одну особу в сім’ї студента, який має право на отримання соціальної стипендії, 
визначається на умовах, визначених Законом від 28.11.2003 р. сімейні пільги. Стаття 3 Закону від 28 листопада 2003 року про сімейні виплати передбачає, коли в Законі йдеться 
про: 

1) дохід - це означає, за вирахуванням сум аліментів, наданих іншим особам: 

а) оподатковуваний дохід за принципами, встановленими ст. 27, 30 б, 30 в та 30 е Закону від 26 липня 1991 р. про податок на доходи фізичних осіб (Вісник законів від 2010 р. 
№ 51, ст. 307 зі змінами 1), зменшені на витрати на отримання доходу, податок на доходи фізичних осіб до сплати, внески на соціальне страхування, що не включаються до 
податкових витрат та внесків на медичне страхування, 

б) доходи від господарської діяльності, що оподатковуються на підставі положень про єдину ставку податку на прибуток з окремих доходів, отриманих фізичними особами, 

в) інші неоподатковані доходи відповідно до положень про податок на доходи фізичних осіб: 

- пенсії, визначені положеннями про забезпечення інвалідів війни та військовослужбовців та їх сімей, 
- пенсії, що виплачуються репресованим особам та членам їх сімей, призначені на умовах, визначених положеннями про забезпечення інвалідів війни та військовослужбовців 

та їх сімей, 
- грошові виплати, компенсаційні надбавки та енергетичні одноразові виплати, визначені положеннями про грошові виплати та права воїнам альтернативної військової служби, 

які в обов'язковому порядку працюють на вугільних шахтах, кар'єрах, уранових заводах та будівельних батальйонах; 
- ветеранська допомога, одноразова енергетична та компенсаційна допомога, визначені положеннями про ветеранів та окремих осіб, які постраждали від репресій війни та 

післявоєнного періоду; 
- грошова допомога, зазначена в положеннях про грошову допомогу особам, депортованим на примусові роботи та ув'язненим у трудових таборах ІІІ німецького рейху або 

Союзом Радянських Соціалістичних Республік, 
- енергетичні одноразові виплати, пенсії та пенсії по інвалідності, отримані особами, які втратили зір внаслідок війни 1939-1945 років або вибуху нерозірваних боєприпасів, що 

залишилися після війни, 
- пенсії по інвалідності у зв'язку з інвалідністю війни, розміри допомоги, отримані жертвами війни та членами їх сімей, пенсії від нещасних випадків осіб, інвалідність яких 

виникла у зв'язку з вимушеним перебуванням на роботі в ІІІ німецькому рейху в 1939–1945 рр., отримані з-за кордону, 
- допомоги по хворобі, зазначені в положеннях про соціальне страхування фермерів і в положеннях про систему соціального страхування, 
- кошти безповоротної іноземної допомоги, отримані від урядів іноземних держав, міжнародних організацій або міжнародних фінансових установ, отримані від коштів 

безповоротної допомоги, наданих на основі односторонньої заяви або угод, укладених з цими країнами, організаціями чи установами Радою Міністри, уповноваженим 
міністром або державними органами, у тому числі також у випадках, коли переказ цих коштів здійснюється через суб'єкта уповноваженого на розповсюдження 
безповоротної іноземної допомоги суб'єктам, яким ця допомога надається, 

- дебіторська заборгованість за трудовими відносинами або за стипендією фізичних осіб, які проживають на території Республіки Польща, тимчасово перебувають за кордоном, 
- у розмірі, що відповідає еквіваленту надбавок на відрядження за межі країни, встановлених для працівників, зайнятих у державних або місцевих бюджетах відповідно до 
Закону від 26 червня 1974 р. - Кодекс законів про працю (Вісник законів від 2018 р., ст. 917, 1000, 1076, 1608 і 1629), 

- грошові внески, що виплачуються поліції, солдатам, митникам і працівникам військових частин і підрозділів поліції, які використовуються за межами держави з метою участі 
у збройному конфлікті або зміцнення сил держави або союзних держав, миротворчих місій, дій із запобігання діям тероризму або його наслідків, а також грошові внески, 
сплачені солдатам, поліцейським, митникам і службовцям, які виконують функції спостерігачів у миротворчих місіях міжнародних організацій і багатонаціональних сил, 

- грошова заборгованість за службовими відносинами, отримана під час проходження кандидатської служби працівниками поліції, Державної протипожежної служби, 
прикордонної служби, Уряду охорони та пенітенціарної служби, розрахована за період, за який ці особи отримали доходи, 

- доходи членів сільськогосподарського виробничого кооперативу від членства в сільськогосподарському виробничому кооперативі за вирахуванням внесків на соціальне 
страхування; 

- аліменти на дитину, 
- докторські стипендії, що присуджуються відповідно до ст. 209 абзац. 1 і 7 Закону від 20 липня 2018 року - Закон про вищу освіту і науку (Вісник законів, ст. 1668 і 2024), 

спортивні стипендії, що призначаються на підставі Закону від 25 червня 2010 року про спорт (Вісник законів України). 2010 р. № 2018, ст. 1263 та 1669) та інші стипендії 
соціального характеру, що призначаються учням або студентам, 

- суми харчових надбавок, не оподатковуваних ПДФО, отримані особами, які здійснюють діяльність, пов’язану з виконанням громадських та службових обов’язків; 
- грошова заборгованість, отримана за оренду гостьових кімнат у житлових будинках, розташованих у сільській місцевості на фермі, людям, які перебувають у відпустці, та 

отримані за харчування цих осіб; 
- надбавки за таємне навчання, зазначені в Законі від 26 січня 1982 р. - Статуті вчителя (Законодавчий журнал 2018 р., ст. 967), 
- доходи, отримані від господарської діяльності, що здійснюється на підставі дозволу на території спеціальної економічної зони, визначеної положенням про спеціальні 

економічні зони; 
- еквіваленти грошових коштів на вугілля, зазначені в положеннях про комерціалізацію, реструктуризацію та приватизацію державного підприємства "Polskie Koleje Państwowe", 
- еквіваленти права на безплатне вугілля, зазначені в положеннях про реструктуризацію вугільної промисловості у 2003–2006 роках, 
- пільги, передбачені положеннями про виконання мандата депутата і сенатора, 
- дохід фермерського господарства, 
- доходи, отримані за кордоном Республіки Польща, зменшені відповідно на: податок на прибуток та внески на загальнообов’язкове соціальне страхування та обов’язкове 

медичне страхування, 
- пенсії, зазначені в положеннях про підтримку розвитку сільських територій із коштів Гарантійної секції Європейського фонду орієнтування та гарантування сільського 

господарства та в положеннях про підтримку сільського розвитку за участю Європейського аграрного фонду розвитку сільських територій, 
- аванс аліментів, зазначений у Положенні про провадження у справі боржників по аліментах та аванс аліментів, 
- грошова допомога, що виплачується у разі неефективності стягнення аліментів; 
- матеріальна допомога соціального характеру, зазначена у ст. 90 в пункту 1. 2 Закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти (Вісник законів за 2018 р., ст. 1457, 1560 і 1669) 

та пільги, зазначені у ст. 86 част.1 пункти 1-3 і 5 та ст. 212 Закону від 20 липня 2018 року - Закон про вищу освіту і науку, 
- суми, отримані згідно зі ст. пункт 27f. 8-10 Закону про податок на доходи фізичних осіб від 26 липня 1991 р. 
- грошова допомога, зазначена в Законі від 20 березня 2015 року про активістів антикомуністичної опозиції та осіб, репресованих за політичними мотивами (Вісник законів 

2018 року, ст. 690 та 2019 року, ст. 730), 
- батьківська допомога, 
- допомога по вагітності та пологах, зазначена в положеннях про соціальне страхування фермерів, 
- стипендії для безробітних, що фінансуються Європейським Союзом, 
- не оподатковується прибуток відповідно до ст. 21 абзац 1 пункт 148 Закону від 26 липня 1991 року про податок на доходи фізичних осіб, за вирахуванням внесків на соціальне 

страхування та внесків на медичне страхування. 



 
Сторінка 5 з 5 

 

Прізвище та ім’я:………………………………………………………………… .……… 

Адреса проживання :………………………………………………………………….… 

Nr albumu:………………………………………………………………………… ..… 

Форма навчання: СТАЦІОНАРНА /  ЗАОЧНА 

Навчальний рівень : I ступінь, II ступінь, ступінь  магістра  

 

Заява 
У зв’язку зі зверненням про призначення матеріальної допомоги заявляю, що у 2022/2023 

навчальному році я не отримую більше ніж на одному напрямку навчання (у тому числі в 

іншому університеті) зазначені пільги в статті 86 Закону від 20 липня 2018 р. Закону про вищу освіту 

і науку 

(Вісник законів від 2018 р., ст. 1668), тобто: соціальна стипендія, соціальна стипендія у підвищеному 

розмірі, стипендія для інвалідів, надбавки, ректорська стипендія. 

Крім того, мені відомо про кримінальну відповідальність - Закон про кримінальний кодекс від 

6 червня 1997 року зі змінами) та дисциплінарну відповідальність за надання неправдивих даних - аж 

до відрахування мене з університету та зобов'язання повернути незаконно одержану вигоду - заявляю, 

що: 

 

Будь ласка, зазначте два відповідних твердження: 

 

1) Я не закінчив(-ла) в жодному закладі першого ступеня навчання чи магістратури; 

2) Я закінчив(-ла) перший ступінь навчання і продовжую навчання для отримання ступня 

магістра; 

3) Я вже маю ступінь магістра; 

4) Я ще не маю ступня магістра.  

 

Будь ласка, зазначте навчальні заклади, які ви вже закінчили та вкажіть заклади, у яких ви 

навчаєтеся на теперішній час (як в Академії WSB, так і в інших університетах, завершені та 

незавершені навчання): 

(відповідно до ст. 93 Закону від 20.07.2018 р. – Закону про вищу освіту і науку (Вісник законів від 2021 р., ст. 

478 зі змінами) студентські пільги призначаються на загальний термін 12 семестрів, незалежно від вимог з 

боку студента, а саме: на першому ступені - не більше 9 семестрів, на другому ступені - не більше 7 

семестрів). 

Період 

навчання 

від - до 

(місяць/рік) 

Кількість 

розпочатих 

семестрів 

Назва 

навчального 

закладу 

Напрямок 

навчання 

Навчальний рівень 

(1-й ступінь / 2-й 

ступінь / магістр) 

     

     

     

     

     

 

Місто, дата ↓ Розбірливий підпис заявника ↓ 

  

* зразок шаблону декларації  
  


