Załącznik nr 1b

do Regulaminu świadczeń dla studentów w Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023

Nazwisko i imię studenta
...................................................................................... Nr albumu ……………
Forma studiów
Stopień studiów

stacjonarne
niestacjonarne
I stopień
II stopień
Mgr jednolite

Rok studiów

Adres stałego zamieszkania studenta
.............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
(kod, poczta, miejscowość, ulica , nr domu, województwo, nr telefonu)
Adres do korespondencji:...........................................................................................................................
PESEL: …………………………………………………………………………………………………..
Nr konta bankowego:

Oświadczenie cudzoziemca o spełnianiu kryteriów
do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023
Ja, niżej podpisany/a ………………………...…………….………… oświadczam, że spełniam co najmniej jedno z
kryteriów zawartych w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów dotyczących cudzoziemców do ubiegania
się o stypendium socjalne na podstawie:



karty pobytu w przypadku studenta, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub posiada status rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej;



karty pobytu oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania karty pobytu, w przypadku studenta, któremu udzielono
zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
karty pobytu, w przypadku studenta, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony
czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;







kserokopii certyfikatu, w przypadku posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa
w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości
językowej C1;
Karty Polaka lub decyzji wydanej przez Konsula kraju pochodzenia studenta cudzoziemca, w przypadku studenta, który posiada Kartę
Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
aktu stanu cywilnego oraz oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa, zawierające informacje na temat dokumentu
potwierdzającego ten fakt (tj. polskiego paszportu lub dowodu osobistego), wraz z informacją o serii i numerze dokumentu oraz dacie
wydania i terminie upływu ważności, będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
karty pobytu oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie jej przyznania w przypadku studenta, któremu udzielono zezwolenia na
pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej
naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych.

Proszę podać nazwę, serię i numer dokumentu oraz datę ważności……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•
•

•

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

