Załącznik nr 14
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wpłynęło do KSS/OKS: …………………
data

….…………………………….…………….
pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek

Rzeszów, dnia ……………
………………………..…..….
(imię i nazwisko studenta)

…………………..
(rok studiów)

…………………….…..
(kierunek studiów w UR)

……….……..….
(system studiów)

OŚWIADCZENIE
O ZAISTNIENIU OKOLICZNOŚCI MAJACYCH WPŁYW NA PRAWO DO POBIERANIA
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
Wypełniając obowiązek wynikający z § 32 ust. 1 Regulaminu informuję o wystąpieniu okoliczności,
mających wpływ na ustalenie prawa do przyznania świadczeń pomocy materialnej*:
STYPENDIUM SOCJALNEGO
STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
nr decyzji …………………….. z dnia ……………………..., dotyczącej wskazanego świadczenia, o ile została wydana do dnia złożenia
oświadczenia.

1.

UTRATA/UZYSKANIE DOCHODU
Rodzaj zmiany

UTRATA DOCHODU SPOWODOWANA:
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w
rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
utratą świadczenia rodzicielskiego,
utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników;
utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym

Członek rodziny,
którego dotyczy
zmiana

Data
powstania
zmiany

UZYSKANIE DOCHODU SPOWODOWANE:
zakończeniem urlopu wychowawczego
uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników
uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym

2.

ZMIANA STANU RODZINY (w stosunku do stanu-liczebności podanej w dniu złożenia wniosku o przyznanie
świadczeń pomocy materialnej)

Członek rodziny, którego dotyczy zmiana

3.

Przyczyna powstania zmiany

OKOLICZNOŚCI
MAJĄCE
WPŁYW
W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

NA

POBIERANE

Data powstania zmiany

STYPENDIUM

SOCJALNE

utrata prawa do zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS., data wykwaterowania: ……………….
rezygnacja z zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS., data wykwaterowania: …………………….
zmiana systemu kształcenia ze stacjonarnego na niestacjonarny, data wydania decyzji ……………..................
4. INNE OKOLICZNOŚCI
………………………………………………………………………..…...............…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
UZASADNIENIE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

W ZAŁĄCZENIU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZMIANY O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ :

kserokopia decyzji KSS/OKS** z dnia…………………….. nr ……………………….……,
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Rzeszów, dnia ......................................................
(data złożenia wniosku)

*właściwe zaznaczyć

**niepotrzebne skreślić

...........................................................................
(czytelny podpis studenta)

