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Załącznik nr 1.11 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów 
 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE AKTUALNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ 
 

Rodzaj studiów* 
S N 

Nr albumu Rok 

studiów 

Rok akademicki 
 

............. / ............ 

PESEL 

           

Wydział 

Kierunek 

Nazwisko i imię studenta** 

                                        

                                        

 

OŚWIADCZENIE 
 

Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk - „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. 307  ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.)1)  

 

• oświadczam, że dochody mojej rodziny wykazane we wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy roku 

akademickiego ………/……… 

  nie uległy zmianie, tzn. od daty rozpatrzenia wniosku w mojej rodzinie nie nastąpiła utrata ani uzyskanie  dochodu 

w rozumieniu art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych    

  uległy zmianie  

• oświadczam, że od daty rozpatrzenia wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 

………/……… liczba osób w mojej rodzinie  

  nie zmieniła się    

  zmieniła się  

• oświadczam, że moje pełnoletnie rodzeństwo  

 kontynuuje naukę/będzie kontynuować naukę w myśl zapisu § 13 Załącznika nr1.1 do Regulaminu) w semestrze 

letnim roku akademickiego 2021/2022 

 nie kontynuuje/nie będzie kontynuować nauki w myśl zapisu § 13 Załącznika nr1.1 do Regulaminu) w semestrze 

letnim roku akademickiego 2021/2022 

 nie uczyło się dotychczas i rozpoczęło naukę od semestru ………/…….. (…………………………………..) 

                            (imię i nazwisko osoby rozpoczynającej naukę) 

 nie dotyczy 

• oświadczam, że pozostałe oświadczenia złożone do wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy 

roku………/……… 

             są zgodne z aktualnym stanem faktycznym 

  nie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym  

 

Wrocław, dn. ....................... 20........ r. ............................................................................................ 

(czytelny podpis studenta) 

 

1)Art. 307. 1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn 

uchybiający godności studenta. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną. 


