Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

OŚWIADCZENIE
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „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. 211 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
oświadczam, że:

1. zapoznałam/em się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie;
2. we wniosku o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki .........../.......... podałam/em stan
mojej rodziny aktualny w dniu złożenia wniosku;
3. oświadczam, że prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami / nie prowadzę wspólnego
gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców*);
4. dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki
............./.............. stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej
rodziny w roku ..................., a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym;
5. zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Sekretariatu ds Nauczania i Studentów
o trwałych zmianach w sytuacji materialnej mojej rodziny;
6. zapoznałam/em się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. i potwierdzam, że studiuję / nie studiuję* ) na innym kierunku (podać jakim)
……………………………………………. w uczelni (podać jakiej) ........................................................;

□

□

7. ukończyłam/em już jeden kierunek studiów
TAK
NIE
8. ubiegam / nie ubiegam się*) o przyznanie i pobieram / nie pobieram*) pomocy materialnej
w roku akademickim ............ / ........... na innym kierunku (podać jakim) .............................................
w uczelni (podać jakiej) ……………………………….…………….., a w przypadku otrzymania
świadczenia na innym kierunku zobowiązuję się poinformować Sekretariatu ds Nauczania
i Studentów pomocy materialnej o zaistniałym fakcie;
9. zapoznałam/em się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. i oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną, nie ukończyłam/em innego
kierunku studiów oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu
okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy, mającej wpływ na prawo do świadczeń
pomocy materialnej;
10. jestem/nie jestem*) studentem będącym kandydatem na żołnierza zawodowego / żołnierzem
zawodowym*), który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy /
otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych*);
11. jestem/nie jestem*) studentem będącym funkcjonariuszem służb państwowych w służbie
kandydackiej / funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania
lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie
przepisów o służbie*).
……….….............................................................
(podpis studenta składającego oświadczenie)

)
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
- art. 52 ust. 5c ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.).
……….….............................................................
(podpis czytelny studenta)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie danych
osobowych zawartych we wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
……….….............................................................
(podpis czytelny studenta)
)

* właściwe zaznaczyć

