Proszę wpisać nazwę preferowanego akademika: ………………

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

Załącznik Nr 1 do „Zasad przydzielania miejsc w domach
studenckich studentom UP przyjętym na pierwszy rok studiów
pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018”

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

(nazwisko i imię)

Kraków, dn. ...........................

(imię ojca)

...................................................................................................................................................................................
(adres stałego miejsca zamieszkania)

PESEL:

...........................................
(telefon)

....................................................................................... .........................................................................................
(nazwa kierunku studiów, stopień studiów (I stopnia /II stopnia))

(e-mail)

Zarząd Samorządu Studentów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Komisja ds. rozdziału miejsc w DS.
Podanie o przyznanie prawa do zakwaterowania w domu studenckim1/
Proszę o przyznanie mi prawa do zakwaterowania w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018.
I. Oświadczam, że odległość od mojego stałego miejsca zamieszkania do Uczelni wynosi ........................... km.
2/

II. Oświadczam, że miesięczny dochód netto na osobę w mojej rodzinie w roku kalendarzowym 2016 wyniósł :
...........................zł , słownie:............................................................................................................................zł.
III. Oświadczam, że łączna liczba dzieci w mojej rodzinie, tj. Ja + rodzeństwo niepełnoletnie, bądź uczące się do 26.
roku życia lub niepełnosprawne bez względu na wiek, wynosi (cyfrą i słownie):…………………………..osób
Oświadczam, że spełniam dodatkowe uwarunkowania (zgodne z załącznikiem nr 2 do „Zasad”), które wymieniam
poniżej i potwierdzam stosownymi dokumentami załączonymi do niniejszego podania:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że z przyznanego prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akad.2017/2018
korzystał/a będę osobiście.
Uprzedzony (-a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286, § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – „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
3/
do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art.211 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oświadczam, że podane przeze mnie powyżej informacje są zgodne ze
stanem faktycznym, a dokumenty dołączone do podania stanowią komplet dokumentacji poświadczającej „Dodatkowe
uwarunkowania” i dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. Z przyznanego prawa do zakwaterowania
będę korzystał(-a) osobiście, a w razie rezygnacji z niego, niezwłocznie zgłoszę tę rezygnację w Zarządzie Samorządu
Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Kraków, dnia ................................ ............................................................
(data i podpis studenta składającego oświadczenie i podanie)

PUNKTACJA (wypełnia komisja ds. rozdziału miejsc w DS.):

ODLEGŁOŚĆ UCZELNI OD MIEJSCA STAŁEGO ZAMIESZKANIA STUDENTA:..................................PKT

MIESIĘCZNY DOCHÓD NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA W 2016 R.:................................PKT

LICZBA DZIECI W RODZINIE STUDENTA:........................................................................................... ...........PKT

DODATKOWE UWARUNKOWANIA: ..................................................................................................................PKT

RAZEM: ...................................................................................................................... ...............................................PKT

DECYZJA O PRZYNANIU MIEJSCA W DS.: TAK

.....................................................................................
(podpis przewodniczącej Komisji)

NIE

..........................................................................................................
(podpis przewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów UP)

Przed wypełnieniem niniejszego formularza, należy dokładnie zapoznać się z „Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich studentom
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku
akademickim 2017/2018”, załącznikami do „Zasad” oraz regulaminem stypendialnym UP (dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej
www.stypendia.up.krakow.pl oraz www.samorzad.up.krakow.pl).
2/
Należy podać średnią, miesięczną wysokość dochodu netto wszystkich członków rodziny – tj. swojego, rodziców, uczącego się rodzeństwa do 26 roku życia
(dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek). W przypadku, gdy student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i ukończył
26 rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na utrzymaniu dzieci, to nie musi wykazywać dochodów swoich rodziców.
Wyliczenie powinno mieć charakter szacunkowy – np. rodzina liczy 5 osób, matka otrzymuje „na rękę” 900 zł, ojciec 1300 zł, ja: 800 zł, tj.: (900 + 1300
+ 800) : 5 = 3000 : 5 = 600 zł miesięcznie na osobę. W przypadku rodzin posiadających gospodarstwo rolne do dochodów ze stałych źródeł należy dodać
dochód z rolnictwa – tj. liczbę hektarów przeliczeniowych x roczny dochód z hektara (aktualnie dochód roczny z jednego hektara przeliczeniowego wynosi
1975 zł, dana za GUS, http://www.stat.gov.pl/). Dochód należy obliczyć następująco: (liczba hektarów przeliczeniowych x roczny dochód z 1 ha
przeliczeniowego) podzielić przez 12 m-cy. Do tak obliczonego dochodu z rolnictwa dodać należy miesięczne dochody z pozostałych źródeł i podzielić przez
liczbę członków rodziny.
3/
Art. 211 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi, że:
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed
komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
1/

