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OŚWIADCZENIA 

                                 (nazwisko i imię)                    (nr albumu)  

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności 

karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 i dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ust. 1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym2, składam następujące oświadczenia: 

 

I. OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA 

WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU 

Zgodnie z art. 184 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1842 z późn. zm.) oświadczam, że w roku akademickim 2018/2019 będę pobierał/a świadczenia pomocy 

materialnej jedynie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.  

 

 

(czytelny podpis studenta) 
 

 

II. OŚWIADCZENIE O NIEUKOŃCZENIU INNYCH STUDIÓW  

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1842 z późn. zm.) oświadczam, że: 

1. Oświadczenie studenta studiów pierwszego stopnia: 

Oświadczam, że nie ukończyłem/am dotąd żadnych studiów i jestem świadomy/a, że ukończenie innych studiów 

pozbawiałoby mnie prawa do pomocy materialnej na obecnych studiach. Zobowiązuję się bezzwłocznie 

powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną/Odwoławczą Komisję Stypendialną, gdybym w roku akademickim 

2018/2019 w okresie pobierania świadczeń pomocy materialnej w WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, ukończył/a 

jakiekolwiek studia. 

(czytelny podpis studenta) 

                                                           
1 Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) ma następujące brzmienie: „Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 
2  Art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 

z późń.zm.) ma następujące brzmienie: „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające 

godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem 

koleżeńskim samorządu studenckiego.” 



Załącznik nr 1 do regulaminu stypendialnego 

Strona 2 z 2 
 

 

 

2. Oświadczenie studenta studiów drugiego stopnia: 

Oświadczam, że nie ukończyłem/am dotąd żadnych studiów, których ukończenie pozwala uzyskać tytuł magistra 

lub równorzędny i jestem świadomy/a, że ukończenie takich studiów pozbawiałoby mnie prawa do pomocy 

materialnej na obecnych studiach. Zobowiązuję się bezzwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję 

Stypendialną/Odwoławczą Komisję Stypendialną, gdybym w roku akademickim 2018/2019 w okresie pobierania 

świadczeń pomocy materialnej w WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, ukończył/a jakiekolwiek studia. 

(czytelny podpis studenta) 

 

III. DODATKOWE OŚWIADCZENIA 

1. Jestem (właściwe zaznaczyć): 

- kandydatem na żołnierza zawodowego   TAK    NIE 

- żołnierzem zawodowym     TAK    NIE 

- funkcjonariuszem służb państwowych  

w służbie kandydackiej     TAK    NIE 

- funkcjonariuszem służb państwowych   TAK    NIE 

 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną/Odwoławczą Komisję 

Stypendialną o okolicznościach mających wpływ na ustalenie prawa do świadczenia pomocy materialnej 

lub jego wysokości, zaistniałych po dniu złożenia wniosku. 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego 

i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm) dla celów stypendialnych. Oświadczam, że wiem o moim prawie do 

wglądu oraz poprawiania tych danych. 

 

   

 

(czytelny podpis studenta) 

 

 

 


