Załącznik nr 1b
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie
Proszę o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim
wynajętym mieszkaniu*) z:
dzieckiem
niepracującym małżonkiem
Dane doktoranta:
Imię i nazwisko
Rok studiów/
Adres zamieszkania
Dane członków rodziny doktoranta:
Małżonek doktoranta
Imię i nazwisko

Dziecko doktoranta

Data i miejsce urodzenia
Nr PESEL
Miejsce zamieszkania
Miejsce nauki/pracy
Załączniki:
1. skrócony odpis aktu małżeństwa
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
3. ....................................................................
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk)¹,
odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk² oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej³ oświadczam,
że, powyższe dane i załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym oraz że zapoznałem/am się
z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
doktorantów SDNP PAN.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SDNP PAN oraz IB PAN danych osobowych
zawartych we wniosku dla celów pomocy materialnej.

Data ............................................

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

czytelny podpis doktoranta
____________________________________________________________________________________________________
*) niepotrzebne skreślić
¹ art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym n a podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
² art. 286 Kodeksu karnego – „Kto w celu osiągniecia 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 do lat 8”;
³³ art. 226 ust. 1 – „Za naruszenie przepisów obowiązujących w SDNP PAN w Krakowie oraz za czyny uchybiające godności doktoranta,
doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art.
211-224,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”;

