Załącznik nr 3
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN
.

WNIOSEK
o przyznanie zapomogi
Nazwisko ......................................................................................................................................
Imiona .......................................................................................... PESEL ...................................
Studia stacjonarne/niestacjonarne*), rok studiów ........................................................................
Rodzina moja składa się z .................. osób. Miesięczny dochód netto na osobę w mojej
rodzinie wynosi zł ............................. (słownie: .........................................................................)
W bieżącym roku akademickim:


otrzymuję stypendium socjalne w wysokości zł ...........................................................



otrzymałem (-am) zapomogę TAK/NIE *) w wysokości zł ..........................................
z tytułu .............................................................................................................................

Aktualnie ubiegam się o przyznanie zapomogi z tytułu ..............................................................
.......................................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku: ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Załączniki (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisaną sytuację):
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ……………………………………………………………....
4. ………………………………………………………………
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk)¹, odpowiedzialności na
podstawie art. 286 kk² oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej³ oświadczam, że:

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

zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów SDNP PAN oraz, że nie ubiegam się o przyznanie zapomogi na innym kierunku
studiów z tytułu podanego wyżej zdarzenia;

wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim ………… złożyłem/am wyłącznie na
studiach doktoranckich na SDNP PAN w Krakowie;

zapoznałem/am się z treścią art. 199 ust. 3 w zw. z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i oświadczam, nie jestem uczestnikiem innych
studiów doktoranckich
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SDNP PAN w Krakowie i 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”
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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”;
* art. 199 ust. 3 – „Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy
materialnej dla studentów, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 184 ust. 4 – „ Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach
studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium
rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunku”;
* art. 199 ust. 3 – „Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy
materialnej dla studentów, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 184 ust. 4 – „ Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach
studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium
rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunku”.

Adnotacje Komisji Stypendialnej
Przyznano *) zapomogę z tytułu ………………………………………………………………………………………
w wysokości ……......................... zł.
Nie przyznano *) zapomogi z powodu .......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data...............................

................................... ......................................................
podpis przewodniczącego KS

Adnotacje Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Przyznano*) zapomogę z tytułu ………………………………………………………………………………………
w wysokości ……......................... zł.
Nie przyznano *) zapomogi z powodu .......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data...............................

................................... ......................................................
podpis przewodniczącego OKS

_________________________
*) niepotrzebne skreślić

2

