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OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  nnrr   II     
o wiarygodności złożonych dokumentów, podanych informacji i konieczności aktualizacji danych 

 

  Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183  
z późn. zm./ i w związku z tym oświadczam, że:  

 

1) Dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2018/2019 stanowią  kompletną 
dokumentację dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny osiągniętych w roku 2017 (z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły  
w bieżącym roku - do momentu złożenia przeze mnie wniosku) a  dane w nich zawarte są  zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie oświadczam że  podany stan mojej rodziny jest aktualny w dniu złożenia wniosku. 

2) W trakcie trwania roku akademickiego 2018/2019 – w razie zaistnienia następujących okoliczności związanych z:   
a)  zmianą statusu studenta (np. urlop), utratą statusu studenta np. skreślenie z listy studentów,  
b)  przyznaniem świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów,  
c) zwiększeniem się liczby członków rodziny (w tym także z powodu rozpoczęcia nauki przez członka rodziny studenta do  

26 roku życia) lub zmniejszeniem się liczby członków rodziny (w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez członka rodziny 
studenta pobierającego naukę),  

d)  utratą bądź uzyskaniem dochodu,  
e) uzyskaniem przez studenta, rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także  
w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona, 

f)  zakwaterowaniem lub wykwaterowaniem się z Domu Studenta PWSZ w Tarnowie lub z innego obiektu niż Dom Studenta, 
g) zaistnieniem innych przyczyn mających wpływ na przyznanie, wysokość lub prawo do pobierania stypendiów  
zobowiązuję się - bez wezwania - do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników Działu Pomocy Materialnej  
i dołączenia niezbędnych dokumentów, 

3) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.  

 
 
          
    Tarnów, dn.  .....................................                                            ..................................................... 
                                                                                        podpis składającego oświadczenie 
 

 

OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  nnrr   II II     
o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów 

 

  Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183  
z późn. zm./ i w związku z tym oświadczam, że:  

 
 

1) zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. i oświadczam,  
że ukończyłem/ukończyłam inny kierunek studiów:  NIE  TAK**  (nazwa kierunku, uzyskany tytuł, nazwa Uczelni) 
.......................... .................................................................................................................................................................................  

2) zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca  
2005 r. i potwierdzam, że studiuję na innym kierunku:  NIE  TAK**  (jeśli tak, to podać: kierunek, rok studiów i nazwę 
Uczelni) ............................................................................................................................................................................................. 

 

Punkt 3 i 4 wypełnia student, który studiuje na innym kierunku studiów 
 

3) na innym kierunku studiów zamierzam:  NIE  TAK**  ubiegać się w roku akademickim 2018/2019 o świadczenia 
pomocy materialnej przyznawane na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, (w przypadku ubiegania się należy podać 
rodzaj świadczeń) ............................................................................................................................................................................. 

4) na innym kierunku studiów pobieram:  NIE   TAK**  świadczenia pomocy materialnej przyznawane na mocy ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym, (w przypadku pobierania należy podać rodzaj świadczeń) ............................................................  

 

5) zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Dział Pomocy Materialnej w razie uzyskania świadczeń pomocy materialnej na 
innym kierunku studiów.  
 

 Tarnów, dn.  .....................................                                                ..................................................... 
                                                                                         podpis składającego oświadczenie 
* niewłaściwe skreślić,** wła ściwe zakreślić 


