
 

                 
 

______________________________________________________  

/nazwisko i imię, PESEL/ 

______________________________________________________  

/dokładny adres stałego miejsca zamieszkania/ 

______________________________________________________  

/kierunek studiów/ 

______________________________________________________  

/nr albumu, rok studiów/ 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 
(zgodnie z §24 ust. 2 Regulaminu świadczeń  dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza w Jarosławiu) 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1950 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej 

określonej w art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczam, że: 

 

 Jestem studentem/ką studiów stacjonarnych i w roku akademickim 20__/20__, w okresie od _______________ 

(dd/mm/rrrr) do _____________ (dd/mm/rrrr), z uwagi na to, że codzienny dojazd z miejsca stałego 

zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby mi studiowanie, będę 

mieszkać/mieszkam
*
 poza miejscem stałego zamieszkania:  

1) w Domu Studenckim ___________________________ [nazwa DS.], ul. ____________________________     

2) w obiekcie innym niż dom studencki: 

Adres: miejscowość _____________________ ul._________________________________ nr domu _______ 

nr mieszkania _______  

 Odległość z mojego miejsca stałego zamieszkania do Jarosławia wynosi __________ km (podać odległość, 

jaką należy przebyć poruszając się środkami lokomocji, z których się korzysta). Odległość do/z przystanku/ów  

(w jedną stronę), jaką należy przebyć pieszo wynosi __________ km 

 Czas dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Jarosławia wynosi _____ godzin _____ minut (bez czasu 

oczekiwania na środki lokomocji w przypadku przesiadek i bez czasu potrzebnego na dotarcie do przystanków) 

 Czas oczekiwania na środki lokomocji w przypadku przesiadek i czas potrzebny na dotarcie do przystanków 

wynosi _____ godzin _____ minut 

 Posiadam/nie posiadam
*
 bezpośredniego połączenia z miejsca stałego zamieszkania do Jarosławia.  

W przypadku braku bezpośredniego połączenia, podać liczbę przesiadek _______ 

 W celu dotarcia z miejsca stałego zamieszkania do Jarosławia korzystam z _____________________________ 

 _________________________________________________(podać środki lokomocji) _____________ (liczba    

 środków lokomocji)  

 

W przypadku zmiany miejsca zakwaterowania, wykwaterowania się lub wystąpienia innej przyczyny powodującej 

utratę prawa do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub 

obiekcie innym niż Dom Studencki zobowiązuję się niezwłocznie, tj. do 7 dni powiadomić o tym fakcie Uczelnię  

i złożyć stosowne oświadczenie. 

 

 

 

Jarosław, dnia _______________                              ____________________________ 

                              (czytelny podpis studenta)    

                                                 
*
 właściwe podkreślić 

Załącznik nr 20 do Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej  

Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

 

 

 


