Załącznik nr 9-F
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

....................................................................................................................
imię i nazwisko studenta
....................................................................................................................
adres stałego miejsca zamieszkania
Rok studiów ............................. rok akademicki ..................................
Wydział ..................................... kierunek ..............................................

OŚWIADCZENIE
O ZAMIESZKANIU W DOMU STUDENCKIM LUB INNYM OBIEKCIE NIŻ DOM STUDENCKI UR

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 określonej
w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

oświadczam, że:
 Codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia mi studiowanie/
w znacznym stopniu utrudnia mi studiowanie, ponieważ1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………

 dlatego w roku akademickim, w którym ubiegam się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości, zamieszkuje/będę zamieszkiwał2:



w Domu Studenta (nazwa)………………………………………..miejscowość ………………………………………….



w obiekcie innym niż Dom Studenta (adres) ………………………………………..……………………………………



z niepracującym małżonkiem



z dzieckiem/dziećmi

W przypadku utraty lub rezygnacji z zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS. swojej, dziecka lub
niepracującego małżonka, podjęcia pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący,
zmiany systemu kształcenia ze stacjonarnego na niestacjonarny, zobowiązuję się w terminie do 7 dni od daty
zaistnienia tej okoliczności powiadomić odpowiednią komisję oraz złożyć stosowne oświadczenie w tej
sprawie.
 Wyrażam zgodę na zmianę decyzji i zmniejszenie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

o wysokość zwiększenia z tytułu zamieszkania w DS. lub obiekcie innym niż DS., w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa wyżej.

......................................................
miejscowość i data
1

..........................................................................
czytelny podpis studenta

należy krótko opisać dlaczego codzienny dojazd utrudnia/uniemożliwia studiowanie (np. ilość przesiadek, brak połączeń PKS,/PKP, duża odległość do
uczelni od miejsca zamieszkania itp.)
2
niepotrzebne skreślić

