
Szanowni Pa ństwo,

studenci  pobieraj ący  kwot ę  zwiększenia  stypendium  socjalnego  z  tytułu
zakwaterowania w innym obiekcie ni Ŝ Dom Studenta PWSZ w Tarnowie.

W związku z Zarządzeniem Nr 40/2020 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 5 maja
2020 r. w sprawie weryfikacji zasadno ści pobierania kwoty zwi ększenia stypendium
socjalnego  z  tytułu  zakwaterowania  w  innym  obiekcie  niŜ  Dom  Studenta  PWSZ  
w Tarnowie  w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się  wirusa
SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie oraz związanym z tym zawieszeniem kształcenia z dnia 05.05.2020 r.  
w prosimy o postępowanie zgodnie z poniŜszą instrukcją: 

W oświadczeniu nale Ŝy poda ć: 

1. Imię i Nazwisko, Numer albumu oraz kierunek, rok i system studiów, 

2. W treści  naleŜy  podać  następujące  informacje:  czy  w  okresie  od  kwietnia  do
czerwca  2020  r.  student  pobierający  kwotę  zwiększenia  stypendium  socjalnego  
z  tytułu zakwaterowania w innym obiekcie niŜ  Dom Studenta PWSZ w Tarnowie,
nadal  mieszka i  będzie mieszkał  w tym obiekcie  oraz czy ponosi  i  będzie nadal
ponosił koszty z tytułu zakwaterowania, stosownie do zawartej umowy najmu, czy teŜ
umowa ta uległa rozwiązaniu, bądź ulegnie rozwiązaniu (ze wskazaniem terminu jej
rozwiązania, jeśli upływa on przed dniem 10 czerwca 2020 r.)?

Treść oświadczenia powinna równieŜ zawierać następujące zdanie:  "W przypadku
zmiany sytuacji, w szczególno ści wykwaterowania z innego obiektu ni Ŝ Dom
Studenta  PWSZ w Tarnowie przed dat ą 10 czerwca 2020 r. zobowi ązuję się do
niezwłocznego poinformowania drog ą  e-mailow ą  o tym fakcie Dział Pomocy
Materialnej"  

3. Wypełnione oświadczenie naleŜy czytelnie  podpisać,  opatrzyć  datą  i  przesłać  
w formacie PDF (skan) lub JPG (zdjęcie) wył ączn  ie na nast ępujący adres e-mail:  
dpm_kzm@pwsztar.edu.pl ,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  23  maja  
2020 r. W tytule wiadomo ści nale Ŝy wpisa ć imi ę, nazwisko oraz skrót kierunku.

Zgodnie  z  powołanym  zarządzeniem,  brak  złoŜenia  powyŜszego  oświadczenia  
w  w/w  terminie,  skutkować  będzie  wygaśnięciem  prawa  do  pobierania  kwoty
zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w innym obiekcie niŜ
Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2020 r. 


