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Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Wniosek o przyznanie stypendium:
Na podstawie § 8 ust. 1 regulaminu stypendialnego Uniwersytetu Pedagogicznego, tj. Zarządzenia
Nr R/Z.0201-25/2015 Rektora UP z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki 2016/2017:

 stypendium socjalnego
 stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania1)
OŚWIADCZENIE STUDENTA
2
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia , oświadczam, że podane przeze
mnie na kolejnych stronach niniejszego wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym,
a wyszczególnione załączniki obejmują wszystkie dochody członków mojej rodziny.
2
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia ,
oświadczam, (zgodnie z art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.)), że nie pobieram stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom
studencki na więcej niż jednym kierunku wskazanym powyżej (dotyczy to również innej uczelni).
Z chwilą otrzymania stypendium na innej uczelni zobowiązuję się w terminie 7 dni powiadomić Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15) o zaistniałej sytuacji i zwrócić stypendium, jeżeli zostało
już wypłacone przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
Jestem świadomy(a) tego, że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę
na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia stypendialne w tym stypendium socjalne, chyba
że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego
magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Rozumiem, że pomoc materialna
nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra
lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę
na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
Składając niniejszy wniosek oświadczam, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające mi otrzymanie pomocy
materialnej, której ten wniosek dotyczy.
Przedstawiam sytuację materialną, zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.

1)
2)

........................................................
(czytelny podpis studenta)
zaznaczyć właściwe;
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

I. Aktualnie rodzina moja składa się z następujących osób:
Lp.

Imię i nazwisko

dzień-miesiąc-rok
urodzenia

stopień
pokrewieństwa

aktualne miejsce zatrudnienia
nazwa zakładu pracy/nazwa szkoły
inne źródła utrzymania

wnioskodawca

W poz. 1 należy wpisać wnioskodawcę (studenta ubiegającego się o stypendium).
Jeśli osoba wymieniona w składzie rodziny nie posiada własnych źródeł dochodu, w ostatniej rubryce powyższej tabeli należy wpisać
oświadczenie: nie posiada stałych źródeł dochodu. Formuły tej nie stosuje się w odniesieniu do młodzieży uczącej się; w tych
przypadkach wpisuje się słowo „uczeń” lub „student” oraz podaje nazwę szkoły. Jeśli osoba wymieniona w składzie rodziny posiada
źródła dochodów - wpisać należy wszystkie.

II. Do wniosku załączam następujące dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu na jedną osobę w mojej
rodzinie:
1. .............................................................................................

5. .....................................................................................

2. .............................................................................................

6. .....................................................................................

3. .............................................................................................

7. .....................................................................................

4. .............................................................................................

8. .....................................................................................

III. Osoba wchodząca w skład rodziny, która utraciła bądź uzyskała dochód jest zobowiązana do wypełnienia
oświadczenia o utracie bądź uzyskaniu dochodu (odpowiednio załącznik 10 lub 11 do Regulaminu ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

IV. Punkt ten dotyczy tylko i wyłącznie studentów studiów stacjonarnych, którzy składają wniosek o przyznanie
stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania.
Informuję, że
do niniejszego wniosku dołączam „Oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne
zwiększone z tytułu zamieszkania” (załącznik nr 5) lub zobowiązuję się do dostarczenia do Działu Rekrutacji
i Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15) powyższego oświadczenia w terminie do 31 marca 2017 r.
Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z tego, ze dostarczenie tego oświadczenia jest warunkiem koniecznym
do rozpatrzenia wniosku i ewentualnego otrzymania stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania.

..................................................................
(czytelny podpis studenta – podpisują tylko studenci składający wniosek o stypendium socjalne zwiększone
z tytułu zamieszkania)
V. Proszę równocześnie o przekazywanie przyznanej mi pomocy materialnej
bankowego:

na mój poniższy numer konta

nr

..................................................................
(czytelny podpis studenta)

