Załącznik nr 2
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

..........................................................................................
(imię i nazwisko)

.................... dnia ..............................................

.........................................................................................
...........................................................................
(rok i kierunek studiów - forma studiów-stacjonarne/niestacjonarne)
(nr telefonu)
..........................................................................................
(kod pocztowy, adres stałego zamieszkania)
..........................................................................................
(numer albumu)
..........................................................................................
(Pesel)

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Na podstawie § 9 ust. 3 regulaminu stypendialnego Uniwersytetu Pedagogicznego, tj. Zarządzenia
Nr R/Z.0201-58/2019 Rektora UP z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki 2019/2020:

 stypendium socjalnego 1)
 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z powodu:1)
1)

 sieroctwa;

2)

 długotrwałej lub ciężkiej choroby mojej lub członka mojej najbliższej rodziny;

3)

 klęski żywiołowej lub ekologicznej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący
miejsce stałego zamieszkania moje i członków mojej najbliższej rodziny;

4)

 niepełnosprawności mojego rodzica lub mojego rodzeństwa uwzględnionego w składzie
osobowym mojej rodziny, w stopniu umiarkowanym lub stopniu znacznym;

5)

 zamieszkania przeze mnie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (jestem
studentem studiów stacjonarnych i jestem zameldowany na stałe poza miejscem odbywania
studiów).

zaznaczyć właściwe. Można zaznaczyć więcej niż jeden powód zwiększenia wysokości stypendium. Każdy
z wyżej wymienionych powodów należy udokumentować, przy czym w przypadku powodu nr 5 należy dodatkowo
wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
1)

OŚWIADCZENIE STUDENTA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE
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 moje dochody i członków mojej rodziny. 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
stypendialnego.

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia *,
oświadczam (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.)), że nie pobieram stypendium socjalnego na więcej niż jednym
kierunku wskazanym powyżej (dotyczy to również innej uczelni). Z chwilą otrzymania stypendium socjalnego
na innej uczelni zobowiązuję się w terminie 7 dni powiadomić Biuro Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15,
ul. Podchorążych 2) o zaistniałej sytuacji i zwrócić stypendium, jeżeli zostało już wypłacone przez Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia *,
oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium socjalne, przysługuje na studiach pierwszego
stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres
6 lat, przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie lata studiów (w tym każdy rozpoczęty i nie
ukończony lub przerwany rok studiów – niezależnie od kierunku i uczelni), a nie lata (lub miesiące),
w których stypendia (w tym stypendium socjalne) były pobierane. Powyższy termin 6 lat biegnie również
wówczas, gdy student przebywa na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach (posiada status studenta).
(art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.
1668, z późn. zm.)).
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*,
oświadczam, że rok akademicki 2019/2020 jest moim:
…………………………………………………………………(wpisać cyfrą i słownie) rokiem studiów w ogóle,
włączając w to wszystkie dotychczasowe lata moich studiów, w tym rozpoczęte przeze mnie kierunki
studiów na UP i na innych uczelniach.
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia *,
oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium socjalne, nie przysługuje studentowi
posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny. Dotyczy to również osób
posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. (art. 93 ust. 2 pkt 2a i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)).
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia *,
oświadczam, że jestem świadomy(-a) tego, że stypendium socjalne, nie przysługuje studentowi
posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia
pierwszego stopnia. Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. (art.
93 ust. 2 pkt 2b i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1668, z późn. zm.)).
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we
wnioskach studentów i doktorantów o przyznanie świadczeń przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie”, zamieszczoną na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich pod adresem:
www.stypendia.up.krakow.pl .
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia *,
oświadczam, że (proszę zakreślić właściwe, akapit ten dotyczy tylko cudzoziemców):
1.płacę czesne za studia,

....................................................
(data, miejsce)

2. nie płacę czesnego za studia

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

*klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowi, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym lub innym
postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.

I. Aktualnie rodzina moja składa się z następujących osób:
Imię i nazwisko

Lp.

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).
Jeżeli 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. Jeżeli któraś z osób wymienionych w składzie rodziny
(łącznie z wnioskodawcą) posiada źródła dochodów, to należy wpisać wszystkie.

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

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

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

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

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

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

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 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 w zwiększonej wysokości z powodu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie
innym niż dom studencki.
Informuję, że
do niniejszego wniosku (właściwe zaznaczyć znakiem X w kratce po lewej stronie):

dołączam

„Oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne zwiększone z powodu
zamieszkania” (załącznik nr 5 wraz ze stosownymi dokumentami, np. aktualna umowa najmu do wglądu);

zobowiązuję się do dostarczenia do Biura Spraw Studenckich (pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2) powyższego
oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami w terminie do 10 października 2019 r. Oświadczam*, że
zdaję sobie sprawę z tego, że dostarczenie tego oświadczenia jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia
wniosku i ewentualnego otrzymania stypendium socjalnego zwiększonego z powodu zamieszkania.

..................................................................
(czytelny podpis studenta – podpisują tylko studenci składający wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z powodu zamieszkania)
V. Proszę o przekazywanie przyznanego stypendium na moje konto o numerze:

nr

....................................................
(data, miejsce)

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

