
 Załącznik nr 1a 
do Regulaminu świadczeń  dla studentów w  Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022 

 
 

 
     

OŚWIADCZENIE WYJAŚNIAJĄCE  

DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE  

W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA  

W DOMU STUDENCKIM LUB W INNYM OBIEKCIE 
 

 
Oświadczam, że ubiegam się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności gdyż: 
1.  Z miejsca stałego zamieszkania………………………………………………….…… 
                                                                                                                 (podać adres miejsca stałego zamieszkania) 

odległość wynosi …………., w związku z czym czas mojego dziennego dojazdu na Uczelnię wynosiłby 

…………….h. 

2. Warunki dojazdu z miejsca stałego zamieszkania na Uczelnię są niedogodne i uniemożliwiają/utrudniają* 

studiowanie gdyż: …………………………………………………………………………… 
                                        (opis warunków dojazdu z miejsca stałego zamieszkania) 

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

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

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

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

   3. Inne szczególnie uzasadnione przyczyny :  

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

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

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

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące miejsca zamieszkania w okresie pobierania nauki 

(wypełnia student studiów stacjonarnych ubiegający się o zwiększenie stypendium socjalnego) 

 

 
 

Ja ………………………………………. oświadczam, iż w okresie pobierania nauki w Wyższej     
                                     (imię i nazwisko studenta) 

Szkole Medycznej w Białymstoku tj. od dn. …………… do dn. …………….moim miejscem zamieszkania jest : 

 

………………………………………………………………………………………………………... 
(adres miejsca zamieszkania w okresie pobierania nauki – kod; ulica; nr domu/nr lokalu) 

  

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

                  data                                  czytelny podpis studenta 
 

    POUCZENIE  
• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów.     

• Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego - „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 o 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 307 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   

• Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, tzn.:  

- otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych 

- otrzymanych ze względu na brak powiadomienia dziekanatu lub Komisji Stypendialnej o każdej zmianie sytuacji materialnej rodziny, mającej wpływ na 

wysokość świadczeń. 

 

 

……………            ……………………………….. 
               data                                czytelny podpis  studenta 
 

 
 


