
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów 

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA  

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA STYPENDIALNEGO 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że: 

 

1) nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie świadczenia stypendialnego, tj. stypendium socjalnego, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora na innym kierunku studiów. 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie w przypadku otrzymania świadczeń stypendialnych na innym kierunku 

studiów2. 

2) zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

3) do dnia złożenia wniosku studiowałem/studiowałam na następujących kierunkach studiów (proszę 

wskazać dokładną datę rozpoczęcia oraz ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów34. 

Lp. Nazwa Uczelni 
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III) 
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(dzień, m-c, rok) 

      

      

      

 

………………………………………                                        ………………………………….. 

             (miejscowość, data)                                                      (podpis studenta składającego oświadczenie) 

 

 

 

                                                           
1 Art. 233 § 1 KK stanowi, że kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
2 Art. 93 ust. 1 PSWN - student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa 
w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 
3 Art. 93 ust. 2 PSWN – świadczenia, o których mowa w art. 86 ust 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1: 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż 
przez okres 6 lat; 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

4 Art. 94 ust. 1 PSWN – student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie świadczenie 
niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 ust. 2 i 3. 


