
 
Załącznik nr 1d do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 

                                                        
         ................................................... 
                    Imię i nazwisko 
 

 

INFORMACJA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO  

W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENCKIM  

LUB W OBIEKCIE INNYM NIŻ DOM STUDENCKI 

 

 

Oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu: 

- uniemożliwia mi studiowanie / w znacznym stopniu utrudnia studiowanie* 

- mieszkam wspólnie z: moim dzieckiem, niepracującym małżonkiem*, ** 

- odległość z miejsca stałego zamieszka do siedziby Uniwersytetu wynosi ………. km 

- czas dojazdu z miejsca stałego zamieszka do siedziby Uniwersytetu wynosi ……….  

- czasowym miejscem zamieszkania będzie: 

 DOM STUDENTA UE Katowice ul. Franciszkańska……………………………................ 
 DOM STUDENTA innej uczelni............................................................................................ 
 KWATERA (podać adres) ..................................................................................................... 
 

...............................................                                         ................................................. 
                Miejscowość, data          Podpis studenta 
 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania Uniwersytetu o zmianie czasowego miejsca zamieszkania. 

 
...............................................                                         ................................................. 
                Miejscowość, data          Podpis studenta 
 
 
 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1137, z późn. zm.) 
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych - aż do wydalenia mnie z Uniwersytetu włącznie, 
oświadczam, że: 

a) powyższe dane i załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym, 
b) zapoznałem(am) się z warunkami przyznawania stypendium socjalnego zamieszczonymi w „Regulaminie ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 
Wyrażam zgodę na dokonanie potrącenia z przysługujących mi wierzytelności od Uniwersytetu jakichkolwiek kwot nienależnie 
wypłaconych na moją rzecz. W przypadku, gdy Uniwersytet dokona przelewu nienależnych świadczeń na mój rachunek bankowy, a brak 
będzie jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mi od Uniwersytetu, zobowiązuję się do zwrotu tej kwoty w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty powzięcia informacji o wypłaconych nienależnie środkach.  
 
 
...............................................                                         ................................................. 
                Miejscowość, data          Podpis studenta 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
** W przypadku zamieszkania z dzieckiem i/lub niepracującym małżonkiem do wniosku należy dołączyć wyciąg z aktu urodzenia dziecka 
i/lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o braku zatrudnienia małżonka. 


