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NA SEMESTR LETNI

ŚWIADCZENIA

2021/2022

□ stypendium socjalne
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk – „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 z art. 307 ustawy z dnia 20
lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), oświadczam, że:
zapoznałem(am) się z treścią § 4 Regulaminu Świadczeń dla studentów PSW Biała Podlaska * - właściwe zaznaczyć (X, żaden punkt nie może
pozostać bez zaznaczenia):

1. ukończyłem(am) studia:

2.



TAK



NIE

 pierwszego stopnia,  drugiego stopnia,  jednolite magisterskie

rozpocząłem/(am) studia lecz ich nie ukończyłem/(am) np. rezygnacja, skreślenie (podać wszystkie rozpoczęte kierunki
studiów):



TAK
 pierwszego stopnia - …………………………………………………………………………………………..

(podać wszystkie daty rozpoczęcia studiów oraz semestry z którego nastąpiła rezygnacja lub skreślenie, kierunek)

………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



drugiego stopnia - ………………….……………………………………………………………………………
(podać wszystkie daty rozpoczęcia studiów oraz semestry z którego nastąpiła rezygnacja lub skreślenie, kierunek)



jednolite magisterskie ……. ………………………………………..………………………………………......
(podać wszystkie daty rozpoczęcia studiów oraz semestry z którego nastąpiła rezygnacja lub skreślenie, kierunek)

 NIE
3. łączny okres studiowania na studiach pierwszego stopnia (łącznie wszystkie rozpoczęte semestry): ….…….……..
(wpisać liczbę semestrów)

4.

łączny okres studiowania na studiach drugiego stopnia (łącznie wszystkie rozpoczęte semestry): ….……….……..
(wpisać liczbę semestrów)

5. łączny okres studiowania na jednolitych studiach magisterskich (łącznie wszystkie rozpoczęte semestry): ………..
(wpisać liczbę semestrów)

6. w dniu złożenia wniosku studiuję na innym kierunku studiów:



TAK

…………………………….……………………………………………………………………………
(podać rok rozpoczęcia studiów, nazwę uczelni, kierunek, planowany termin ukończenia)

oraz złożyłem(am) na wyżej wymienionym kierunku studiów wniosek o świadczenie stypendialne:  tak  nie

 NIE
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zapoznałem(am) się z Regulaminem świadczeń dla studentów PSW Biała Podlaska;
zapoznałem(am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych;
w przypadku nienależnie pobranych świadczeń stypendialnych zobowiązuję się je niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu
stypendialnego (zgodnie z § 32 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów PSW Biała Podlaska).

*§ 4 Regulaminu Świadczeń dla studentów PSW Biała Podlaska:
1. Świadczenia, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu:
a. przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
b. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
c. nie przysługują studentom, którzy są kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na
podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych;
d. nie przysługują studentom, którzy są funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami
służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z
pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
2. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu wynosi 12 semestrów, bez względu na ich
pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
a. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
b. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
3.Do okresu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Świadczeń dla studentów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na
studiach o których mowa w ust.2 pkt. a, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć z wyjątkiem semestrów na
kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera
albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden
semestr.
4.Przepisy o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

………………........................................................................
(własnoręczny czytelny podpis studenta)

DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !

