Załącznik nr 7

Załącznik został złożony dnia ...........................................

do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
dla studentów WSGiZ w Krakowie

data i podpis pracownika uczelni

OŚWIADCZENIE STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
MATERIALNEJ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 201....../201.....

NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA................................……………………………….............. NR ALBUMU

Studia I stopnia -system studiów *
Kierunek ...................................

Stacjonarne

Niestacjonarne

Specjalność..................................................................
Adres zamieszkania studenta

…………………………………………………..................................................................................... ................
miejscowość, ulica, nr domu, lokalu

kod pocztowy

……………………………
miejscowość

………………………………………
województwo

Adres stałego zameldowania studenta
…………………………………………………..................................................................................... ................
miejscowość, ulica, nr domu, lokalu

kod pocztowy

……………………………
miejscowość

………………………………………
województwo

I Wypełnia student otrzymujący stypendium socjalne
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych
danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty dołączone do
wniosku w semestrze zimowym w roku akadem. 201..../201.... są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że:
1. w mojej sytuacji materialnej i rodzinnej:*
nie wystąpiły zmiany mające wpływ na wysokość dochodu, ustalonego w semestrze zimowym w roku
akademickim 201...../201....
wystąpiły zmiany mające wpływ na wysokość dochodu, ustalonego w semestrze zimowym w roku
akadem.201....../201..... (wypełnić nowy wniosek zał. 1A oraz wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
zał.6)
2. ukończyłem/am w roku akademickim 201..../201.... studia na innym kierunku lub innej uczelni:*
nie
tak (wpisać kierunek i uczelnię)...................................................................................................................
3. wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium ( np. udzielony urlop dziekański,
zawieszenie w prawach studenta itp.)
nie
tak (należy podać jakie)..............................................................................................................................

4. uzupełniam wniosek stypendialny o dodatkowe dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany:
nie
tak (należy wpisać jakie) ..........................................................................................................................
Data..............................

............................................
podpis studenta

II

Wypełnia student otrzymujący stypendium z tytułu niepełnosprawności

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych
danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie dokumenty dołączone do wniosku w semestrze zimowym w
roku akademickim 201......./201..... są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że:
1. ukończyłem/am w roku akademickim 201...../201.... studia na innym kierunku lub innej uczelni:*
nie
tak (wpisać kierunek i uczelnię)...................................................................................................................
2. wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium (np. udzielony urlop dziekański,
zawieszenie w prawach studenta itp.)
nie
tak (należy podać jakie)..............................................................................................................................
3. uzupełniam wniosek stypendialny o dodatkowe dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany:
nie
tak (należy wpisać jakie) ..............................................................................................................................
Data..............................

............................................
podpis studenta

III Wypełnia student otrzymujący stypendium rektora za wyniki w nauce
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno- prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych,
oświadczam, że przedłożone przeze mnie dokumenty dołączone do wniosku w semestrze zimowym w roku
akademickim 201...../201..... są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że:
1. ukończyłem/am w roku akademickim 201...../201..... studia na innym kierunku lub innej uczelni:*
nie
tak (wpisać kierunek i uczelnię)...................................................................................................................
2. wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium Rektora ( np. udzielony urlop dziekański,
zawieszenie w prawach studenta itp.)
nie
tak (należy podać jakie)..............................................................................................................................
3. uzupełniam wniosek stypendialny o dodatkowe dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany:
nie
tak (należy wpisać jakie) ..............................................................................................................................
Data..............................

............................................
podpis studenta

* właściwe zaznaczyć

