Załącznik nr 2 do Regulaminu pomocy materialnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 20..../20....

↑ Imię Nazwisko

↑ Nr Indeksu
Rok:

↑ Kierunek studiów

↑ Rok studiów

↑ Wydział

↑Telefon kontaktowy

Do Wydziałowej
Komisji
Stypendialnej

↑ Numer PESEL

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

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

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

↑Adres do korespondencji

↑Adres e-mail

↓Proszę o przyznanie mi następujących świadczeń pomocy materialnej (wstawić krzyżyk we właściwej kratce):
stacjonarne

Stypendium socjalne
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim
lub w obiekcie innym niż dom studencki (studenci/doktoranci studiów stacjonarnych)

niestacjonarne

System studiów:

↓Proszę o przekazanie stypendium 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.).
...............................................................................

/podpis wnioskodawcy/

↓Wypełnia pracownik Działu Pomocy Materialnej dla studentów:
Adnotacje urzędowe:

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

uzyskany
Dochód netto
utracony
Miesięczny dochód
rodziny
Liczba osób

.............................................
Data złożenia wniosku
i podpis osoby przyjmującej

..................................................
pieczątka i podpis pracownika

Dochód na jedną osobę

................zł. .........gr.
1

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:
•

dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowią komplet dokumentacji poświadczającej
dochody moje i mojej rodziny w roku ....................., a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym;

•

we wniosku o przyznanie pomocy materialnej podałem/am stan mojej rodziny aktualny w dniu składania wniosku;

•

oświadczam, że nie ukończyłem/am do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną innego kierunku studiów3 - art. 184 ust. 5
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pózn. zm.)4

•

oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej
rodziny, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

•

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

Wypełnia tylko student/doktorant studiów stacjonarnych, który wnioskuje o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki:
•

oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwia mi/ w znacznym stopniu utrudnia
mi3 studiowanie, gdyż odległość z miejsca mojego stałego zamieszkania do Uczelni wynosi ...................km. Czas dojazdu z
miejsca mojego stałego zamieszkania do Uczelni wynosi...................

•

oświadczam, że w terminie 7 dni od momentu zdarzenia poinformuję Uczelnię o:
– wykwaterowaniu z domu studenckiego moim lub mojego małżonka;
– wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy, na podstawie której korzystałem/am z obiektu innego niż dom studencki;
– podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał razem ze mną jako niepracujący małżonek.

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, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego.

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

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

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
Nie dotyczy osób, które kontynuują studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat
4
Art. 184. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i
stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie
dłużej niż przez okres trzech lat.

2

DECYZJE – wypełniają komisje:
Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznaje następujące świadczenia:
Przyznano od dnia ..................... do dnia ....................

Przyznano od dnia ..................... do dnia ....................

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

_____________
Wysokość stypendium

_______________
Wysokość stypendium

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

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

Podpisy członków Komisji:

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

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

Adnotacje Komisji:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje następujące świadczenia: 5
Przyznano od dnia ..................... do dnia ....................

Przyznano od dnia ..................... do dnia ....................

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

_____________
Wysokość stypendium

_______________
Wysokość stypendium

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

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

Podpisy członków Komisji:

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

Adnotacje Komisji:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

5

Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna tylko w przypadku złożenia odwołania.
3

