
Zwiększenie stypendium socjalnego 

 

1. Zwiększenie stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta. Wzór wniosku określa 

załącznik nr 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt.1 student dołącza oświadczenie, w którym potwierdza fakt 

zamieszkiwania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta oraz, że codzienny dojazd z 

miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymuje stypendium 

socjalne) może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w 

Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego 

zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

4. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w pkt. 1, może otrzymywać 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym 

małżonkiem lub dzieckiem w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta. 

5. W przypadku studentów wydziałów mających siedzibę w Białymstoku i Kleosinie, zwiększenie 

stypendium przysługuje studentom zamieszkującym na stałe poza obszarem aglomeracji białostockiej 

(obejmującej swym obszarem miasto Białystok oraz gminy: Łapy, Suraż, Juchnowiec Kościelny, 

Turośń Kościelna, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl i 

Zabłudów), z zastrzeżeniem pkt. 4. 

6. Student zamieszkujący na stałe na terenie aglomeracji białostockiej, poza miastem Białystok, może 

ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta 

lub obiekcie innym niż Dom Studenta, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do 

uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

7. Student jest zobowiązany do powiadomienia Uczelni w terminie 7 dni od momentu zdarzenia o: 

1. zaprzestaniu zamieszkiwania w Domu Studenta i obiekcie innym niż Dom Studenta. 

2. podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim, jako niepracujący małżonek. 

8. W przypadkach, o których mowa pkt. 7 student traci prawo do zwiększenia stypendium. 

http://www.wz.pb.edu.pl/upload/dziekanat/pomoc/Zalacznik%20nr%201%20-%20Wniosek%20o%20stypendium%20socjalne,%20mieszkaniowe,%20na%20wyzywienie,%20specjalne.doc
http://www.wz.pb.edu.pl/upload/dziekanat/pomoc/Zalacznik%20nr%201%20-%20Wniosek%20o%20stypendium%20socjalne,%20mieszkaniowe,%20na%20wyzywienie,%20specjalne.doc

