
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 160  
Rektora UMK z dnia 30 września 2016 r. 

 
 

  Data 
 

Imię i nazwisko        
email:  

 
 

numer indeksu: 
         

  
program:  
etap:   
rodzaj:   
tryb:   
telefon:   
adres:   
konto:  

 
 

                                                                             Wydziałowa Komisja Stypendialna 
                                     Wydział………………...……………… 

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wniosek o stypendium socjalne na rok akademicki  

Uprzejmie proszę o przyznanie pomocy materialnej: ______ 
Miesięczny dochód netto na członka mojej rodziny wynosi: ______ zł. 

Załączniki: 
1. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOSweba wniosku Oświadczenie o Dochodach) 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej oświadczam, że wszystkie 
załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej we wspólnym 
gospodarstwie domowym, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. 
(Dz. U. 133 poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu danych osobowych zawartych we 
wniosku. 

      .................................................... 
                            Podpis studenta 

  
 
                                miejsce i data   podpis 
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Imię i nazwisko                                          Data 
               

  

Oświadczenie o dochodach na rok akademicki  

Miesięczny dochód netto przypadający na osobę w mojej rodzinie według załączonych zaświadczeń wynosi       zł. 

Skład rodziny: 
L.p.  Nazwisko Rok ur. Pokrewieństwo 

     

     

     

     

     
OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 
poz. 553, z późn. zm.) - „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 odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U.  z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)** oświadczam, że 

- dokumenty dołączone do niniejszego oświadczenia stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej 
rodziny, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym; - podany stan mojej rodziny jest aktualny na dzień 
składania wniosku. 

    

 
 miejsce i data podpis 

** Art. 211. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 
komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i 
komisję dyscyplinarną. 

Lista załączników: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Strona 1 z 1  


