Załącznik nr 1a
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN
.

Kraków, dnia ................................
..................................................................
(nazwisko i imię)

..................................................................
( rok studiów)

..................................................................
(adres stałego zameldowania)

..................................................................
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE
(Dołącza doktorant studiów stacjonarnych ubiegający się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk)¹,
odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk² oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej³ oświadczam,
że zamieszkuję pod wskazanym niżej adresem a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania
do IB PAN uniemożliwia/w znacznym stopniu utrudnia* mi studiowanie, gdyż:
a) zamieszkuję w miejscowości...........................................................................................................
(miejscowość i kod pocztowy miejsca stałego zameldowania)

b) odległość z miejsca mojego stałego zamieszkania do IB PAN mierzona
połączeniem wzdłuż istniejącej sieci dróg publicznych wynosi........................km.,

najkrótszym

c) czas dojazdu z miejsca mojego stałego zamieszkania do IB PAN
wynosi.....................................
(liczba godzin/minut)

d) dojazd z miejsca mojego stałego zamieszkania do IB PAN następuje środkami
lokomocji: ...............................................................................................................................
(rodzaje środków lokomocji)

e) w czasie studiów mieszkam:
DS ........................... (podać nazwę)
innym obiekcie niż DS .................................................................................
(podać rodzaj i adres obiektu)

Kraków, dnia.........................................................................

.............................................................................................
(podpis doktoranta składającego oświadczenie)

____________________
* niewłaściwe skreślić
UWAGA!
Zgodnie z rozdz. IV pkt 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SDNP
PAN, doktorant mieszkający w obiekcie innym niż dom studencki lub obiekt zbiorowego zakwaterowania zobowiązany jest przedstawić
oświadczenie w przedmiocie korzystania ze stancji
¹ art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym n a podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
² art. 286 Kodeksu karnego – „Kto w celu osiągniecia 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”;

