
Załącznik nr 1 
do Regulaminu zwiększenia stypendium 
doktoranckiego z dotacji projakościowej  
dla doktorantów studiów stacjonarnych UPH 

  

Data złożenia wniosku  ………………………………20……..r. 

……………… ……………………………………………              
podpis osoby przyjmującej 

DANE OSOBOWE: 

Nazwisko i imię……………………………....………… Nr albumu……………… PESEL ……………………........ 
Wydział………….......………..…………… dyscyplina..............................................rok studiów ………………… 
Adres stałego miejsca zamieszkania……................................................................……………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu ……………………………………......    adres e-mail……………….................………………………… 

numer rachunku bankowego doktoranta wnioskodawcy 

                          

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ 
NA ROK …………………. 

Wnioskuję o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej. Do wniosku załączam: 

Doktorant I rok studiów*                                                            Doktorant II, III, IV roku studiów*  

1) załącznik nr 3                                             1) załącznik nr 2 

2)………………………………………………….                       2).…………………………………………………... 

3)………………………………………………….                       3)…….……………………………………………… 

4)………………………………………………….                       4)……………………………………………………. 

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

        (miejscowość i data)                                                   (podpis doktoranta) 
 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r., poz. 553, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – „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” i art. 
233 § 1 w związku z § 6 ustawy –„ Kto, składając zeznania 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. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która 
składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.” Oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oświadczam, pod 
rygorem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, że:  
- zapoznałem(-am) się z Regulaminem zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej dla 

doktorantów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
- podane we wniosku informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

  ............................                                                       …………………………….   
                 miejscowość i data                                                                                    podpis doktoranta 



Opinia Komisji (rekomendacja) odnośnie przyznania stypendium z dotacji projakościowej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Podpisy członków Komisji: 

Przewodniczący ( imię i nazwisko i podpis) ..................................................  

 
Członkowie (imię i nazwisko i podpis): 1)          ............................................................ 

2) ...........................................................  
3) ...........................................................  
4) ........................................................... 
5) ………………………………………….. 
6) ………………………………………….. 
7) ………………………………………….. 

 
 
 

DECYZJA* 
 

Przyznaję stypendium z dotacji projakościowej na rok …… w wysokości ………zł, 

Nie przyznaję stypendium z dotacji projakościowej. 

 

Siedlce, dnia ……………………….  ................................................ …..  
 Podpis JM Rektora  
 

 

 

*Niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


