Załącznik nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wniosek o przyznanie zapomogi na rok akademicki 20..../20....

↑ Imię Nazwisko

↑ Nr Indeksu
Rok:

↑ Kierunek studiów

↑ Rok studiów

↑ Wydział

System studiów:

↑Telefon kontaktowy

stacjonarne

niestacjonarne

Do Wydziałowej
Komisji
Stypendialnej

↑ Numer PESEL

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

↑Adres stałego zameldowania
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

↑Adres do korespondencji

↑Adres e-mail

↓Proszę o przyznanie mi zapomogi z powodu (wstawić krzyżyk we właściwej kratce):
Śmierci członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko)

Nieszczęśliwego wypadku studenta/doktoranta

Klęski żywiołowej:

Inne:

↓Proszę o przekazanie zapomogi na mój osobisty rachunek bankowy:

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

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

↑Nazwa Banku i Oddział

Podpis

↓Rodzina moja składa sie z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

Imię i Nazwisko

1.

WNIOSKODAWCA

Rok urodz.

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy lub nauki

Dochód miesięczny
netto

WNIOSKODAWCA

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dochód uzyskany z roku ........................... wyniósł ...............................zł. ........gr. miesięcznie.
Dochód utracony z roku ............................ wyniósł ..........................zł. ........gr. miesięcznie.
Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka mojej rodziny, według załączonych zaświadczeń wynosi
(w zaokrągleniu do pełnych złotych): ..................................zł
(słownie: ..........................................................................................................................................zł.).
...............................................................................

↓Wypełnia pracownik Działu Pomocy Materialnej dla studentów:

/podpis wnioskodawcy/

Adnotacje urzędowe: ...........................................................

Miesięczny dochód netto na jednego członka

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

w rodzinie studenta wynosi: ................zł. ...... gr.

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

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

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

Data złożenia wniosku
i podpis osoby przyjmującej

pieczątka i podpis pracownika
1

Dodatkowe uzasadnienie wniosku: .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Do wniosku załączam:
1) Załącznik nr 7 do Regulaminu DPMS

4)........................................................................................

2)........................................................................

5)........................................................................................

3)........................................................................

6)........................................................................................
........................................................
podpis wnioskodawcy

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych
zeznań (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)1 oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)2, oświadczam, że:
•

przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona do wniosku dokumentacja są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym

•

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
UKSW.

•

Oświadczam, że mój współmałżonek będący studentem bądź doktorantem UKSW nie złożył wniosku o zapomogę z
tego samego tytułu

Warszawa, dn. ................................................

.........................................................
podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego danych osobowych zawartych we
wniosku o świadczenia pomocy materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie ustalania wysokości, przyznania i wypłacania zapomogi.

Warszawa, dn. ................................................

.........................................................
podpis wnioskodawcy

DECYZJE – wypełniają komisje
Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznaje następujące świadczenia:
Wysokość zapomogi:

Data: ..............................
Przewodniczący Komisji:

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

Podpisy członków Komisji:

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

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

Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje następujące świadczenia:3
Wysokość zapomogi:

Data: ..............................
Przewodniczący Komisji:

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

Podpisy członków Komisji:

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

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

1

Art. 233.1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2
Art. 211.1. 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, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”.
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
3
Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna tylko w przypadku złożenia odwołania.
2

