
Załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku  

 

 

 

Imię i nazwisko studenta/ki …………………………………. 

Nr albumu…………………………………………………….. 

PESEL ……………………………………………………….... 

Kierunek studiów: …………………………………………… 

Rok studiów: …………………………………………………. 

Stopień studiów: ……………………………………………... 

Studia: stacjonarne/ niestacjonarne/ jednolite magisterskie* 

 

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej  

na innym kierunku studiów/ na więcej niż jednym kierunku studiów 

 
Na podstawie art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 

j.t. z poźn. zm.), świadomy(a) odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji wynikającej z 

art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), za 
przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego  oraz odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną 

niezgodnym z prawdą oświadczeniem wynikającej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oświadczam, że: 

 

1) w roku akademickim 20….. /20…..  nie składałem/am wniosku i nie pobieram świadczeń pomocy materialnej 

(tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów i zapomogi) na innej uczelni lub na innym kierunku studiów.  

 

2) Jednocześnie oświadczam, że (zaznacz odpowiedni punkt): 

 

a) nie ukończyłem/am innego kierunku studiów 

b) ukończyłem/am studia pierwszego stopnia  ……........................................................................................... 

(data ukończenia) 

c) ukończyłem/am studia drugiego stopnia /jednolite studia magisterskie*……………………….…………... 

                                    (data ukończenia) 

d)    jestem studentem drugiego kierunku studiów (nazwa kierunku, uczelnia): ………………………………... 

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

  e)   nie zamierzam podjąć kształcenia na kolejnym kierunku studiów w roku akademickim   20....../20.........., 

 

3) zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów  Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, 

4) podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy 

materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku danych 

osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz oświadczeniu studenta o nie pobieraniu 

świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów/na więcej niż jednym kierunku studiów, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

w zakresie ustalenia wysokości, przyznania i wypłacania pomocy materialnej dla studenta.  

 

 

 

 

Białystok, dn. .............20.........    …………………………………… 
                                                                                                                Czytelny  podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


