wzór Nr 5 do Regulaminu
OŚWIADCZENIA I, II i III OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIA KAśDY STUDENT !!!
.......................................................
NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA

......................................................
NR ALBUMU

Oświadczenie nr I
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia na mocy art. 233 § 1
i 6 oraz 286 ustawy Kodeks karny, a takŜe odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyŜszym i nauce i w związku z tym oświadczam, Ŝe:
1) Zobowiązuję się w trakcie trwania roku akademickiego 2019/2020 – bez wezwania – do bezzwłocznego poinformowania
Działu Pomocy Materialnej i dołączenia niezbędnych dokumentów – w razie zaistnienia następujących okoliczności
związanych z :
a) zmianą statusu studenta (np. urlop),
b) utratą statusu studenta, np. skreślenie z listy studentów,
c) przyznaniem świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów,
d) uzyskaniem tytułu zawodowego, skutkującego utratę prawa do świadczeń,
e) upływem sześcioletniego terminu wraz z którym mogę te świadczenia pobierać,
f) podjęciu studiów na innym kierunku,
g) zaistnieniem innych przyczyn mających wpływ na przyznanie, wysokość lub prawo do pobierania stypendiów.
Stypendium socjalne:
Dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2019/2020 stanowią kompletną
dokumentację dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny osiągniętych w roku 2018 (z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły
w bieŜącym roku - do momentu złoŜenia przeze mnie wniosku, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie oświadczam, Ŝe podany stan mojej rodziny jest aktualny w dniu złoŜenia wniosku.
Ponadto w przypadku pobierania stypendium socjalnego/kwoty zwiększenia tego stypendium, zobowiązuję się
poinformować Dział Pomocy Materialnej o:
a) zwiększeniu się liczby członków rodziny (w tym takŜe z powodu rozpoczęcia nauki przez członka rodziny studenta
do 26 roku Ŝycia) lub zmniejszeniem się liczby członków rodziny (w tym takŜe z powodu ukończenia 26 lat przez członka
rodziny studenta pobierającego naukę),
b) utracie bądź uzyskaniu dochodu,
c) zakwaterowaniu lub wykwaterowaniu się z Domu Studenta PWSZ w Tarnowie lub z innego obiektu niŜ Dom Studenta,
d) śmierci rodzica studenta,
e) podjęciu przez rodzeństwo studenta nauki w szkole lub Uczelni lub jej ukończeniu.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
W przypadku pobierania stypendium, zobowiązuję się poinformować Dział Pomocy Materialnej o uzyskaniu nowego
orzeczenia o:
a) niepełnosprawności,
b) stopniu niepełnosprawności,
c) zaliczeniu do grupy inwalidów,
d) całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do
pracy,
e) utraty waŜności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona
o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta.
2) Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie.

Tarnów, dn. .....................................

.....................................................
podpis składającego oświadczenie

verte

Oświadczenie nr II
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia na mocy art. 233 § 1
i 6 oraz 286 ustawy Kodeks karny, a takŜe odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyŜszym i nauce i w związku z tym oświadczam, Ŝe:
1) zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym i nauce /t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1668 z późn. zm./ i oświadczam, Ŝe ukończyłem/ukończyłam inny kierunek studiów:  NIE  TAK** (nazwa
kierunku, uzyskany tytuł, nazwa kraju i Uczelni) .......................................................................................................................
2)
zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym i nauce /t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1668 z późn. zm./ i potwierdzam, Ŝe będę pobierał/a wszystkie świadczenia pomocy materialnej tylko na jednym,
wskazanym przeze mnie kierunku, tj. (nazwa Uczelni i kierunku) ..........................................................................................
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 2019/2020 o świadczenia
pomocy materialnej przyznawane na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym i nauce, (w przypadku ubiegania się
naleŜy podać rodzaj świadczeń) .................................................................................................................................................
4) zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Dział Pomocy Materialnej o zmianie kierunku, na którym zamierzam
pobierać świadczenia pomocy materialne.

Tarnów, dn. .....................................

.....................................................
podpis składającego oświadczenie

Oświadczenie nr III
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia na mocy art. 233 § 1
i 6 oraz 286 ustawy Kodeks karny, a takŜe odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyŜszym i nauce i w związku z tym oświadczam, Ŝe:
1. Nie studiowałem/studiowałem*
Punkt 2 dotyczy osób, które w poprzednich latach odbywały naukę na studiach wyŜszych.
2. Oświadczam, Ŝe od ukończenia szkoły średniej odbywałem/am naukę na studiach wyŜszych w latach od ………… do …………,
z czego łączny okres pobierania świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne i pochodne, stypendium naukowe/Rektora,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga), do chwili obecnej wyniósł ……………… lat.

Rok akademicki

Tarnów, dn. .....................................

Rodzaj pobieranych
świadczeń
(stypendium: socjalne i pochodne,
dla osób niepełnosprawnych,
Rektora/naukowe, zapomoga)

Nazwa Uczelni

..................................................
podpis składającego oświadczenie

* niewłaściwe skreślić
** właściwe zakreślić

