Uwaga

............................................................................................
nazwisko i imię,

nazwisko rodowe

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

nr albumu

imię ojca

kierunek

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

stopień: I – lic./inż., II - magisterskie, III - doktoranckie

….................................................................

miejscowość - miejsce stałego zamieszkania

e-mail: …………………………….……………………..

............................
rok studiów w 2013/2014

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

imię matki, nazwisko panieńskie matki

.................................................................
kod pocztowy,

studia stacjonarne/niestacjonarne*

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

wydział

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

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

- wypełniać drukowanymi literami

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

ulica, nr domu i mieszkania

województwo

tel. kontaktowy: ………………………….…………….

Przyznane świadczenie proszę przesyłać na mój rachunek
nr konta
Należy dołączyć: wydruk bankowy - może być to fragment wyciągu, przelewu, historii rachunku, umowy, itp., na którym znajduje
się nr konta oraz nazwisko i imię właściciela.

Wypełnia pracownik DSS
data wpływu:
...................................
symbol sprawy: VI/DSS-423/........../2013/…..

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Proszę o przyznanie zapomogi w kwocie .................... zł, z powodu:
................................................................................................................................................................................................
wpisać uzasadnienie

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

Niniejszym oświadczam, że:
- dołączam dokumenty potwierdzające moją przejściowo trudną sytuację materialną (wpisać „tak” lub „nie”) ....................,
- w bieżącym roku akademickim nie korzystałem/am z zapomogi (jeśli tak - to podać kiedy i z jakiego tytułu oraz w jakiej
uczelni) ..........................................................................................................................................................................,

- studiuję równocześnie na innych studiach w 2013/2014 (wpisać „tak” lub „nie”) ...................................................,
- ukończyłem/nie ukończyłem studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie (jeśli nie -wpisać „nie dotyczy” )
......................., (jeśli tak – wpisać: nazwę uczelni z adresem, wydział, stopień, uzyskany tytuł i datę ukończenia studiów )
................................................................................................................................................................................,
- rozpocząłem studia II stopnia w rok od ukończenia studiów I stopnia (wpisać „tak” lub „nie”) ………..……..…,
- na II stopniu studiów świadczenie otrzymywałem przez okres trzech lat (wpisać „tak” lub „nie”) …………….. .
Znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z
nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust. 4, 5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211
ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oświadczam, że dokumenty
dołączone do wniosku o pomoc materialną na rok akademicki 2013/2014 stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody
moje i mojej rodziny, a informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm.) wyrażam zgodę na
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla celów
pomocy materialnej. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu oraz poprawiania tych danych.
Poznań , dnia …………20.........r.
*niepotrzebne skreślić

……….……………………………….……
(własnoręczny podpis studenta)

