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 Załącznik nr 3 do Regulaminu
	Dziekan Wydziału …………………………………….
	Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
Dane doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium:
Nazwisko 

Imię

Kierunek/Specjalność 


Rok studiów
 I  II  III  IV  P
Nr albumu

Forma studiów:  stacjonarne 

Adres stałego zameldowania  
ulica / miejscowość

nr domu

nr lokalu

Kod
_ _ - _ _ _
Poczta

województwo

Adres korespondencyjny
 jak wyżej
lub inny
ulica /   miejscowość

nr domu

nr lokalu

Kod
_ _ - _ _ _
Poczta

województwo

Telefon kontaktowy

e-mail

W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek powiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Proszę o przyznanie  stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat w kolumnie pierwszej)
 zamieszkania w Domu Studenta uczelni macierzystej
 Fama
 Odyseja
 Łącznik
 Melodia
 zamieszkania w Domu Studenta innej uczelni
podać jakim

 zamieszkania w obiekcie innym niż Dom Studenta

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 „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. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „Kto, w celu osiągnięcia 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” - oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012, poz. 572 ze. zm.), i oświadczam, że:
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni  uniemożliwia mi /  w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, ponieważ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(szczegółowo uzasadnić na czym polega utrudnienie lub brak możliwości codziennego dojazdu do uczelni, podać rodzaj środków transportu, odległość w kilometrach, czas dojazdu,  szczegółowo przedstawić połączenia, zawrzeć informacje dotyczące umowy najmu lub inne)


..................................... dnia ..............................			                  …………………………………………….……
          miejscowość                                     data                                                                                                             czytelny podpis doktoranta

