Załącznik nr 2d do regulaminu stypendialnego

.......................................

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIANY SYTUACJI
MATERIALNEJ W RODZINIE STUDENTA
(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
I.

potwierdzam, że do wniosku o stypendium socjalne złożonego w roku akademickim 2018/2019,
dołączyłem/am kompletną dokumentację dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny za rok
2017;

II. oświadczam, że dochody mojej rodziny od roku 2017 do dnia złożenia niniejszego oświadczenia
nie uległy zmianie, tzn. 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.);
III. potwierdzam również, że od daty złożenia wniosku o stypendium socjalne w roku akademickim
2018/2019 do dnia złożenia niniejszego oświadczenia liczba osób w mojej rodzinie nie zmieniła
się.

(czytelny podpis studenta )

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.”
1

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.”
2
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POUCZENIE
Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza utratę dochodu
spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania
w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza uzyskanie dochodu
spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią pouczenia

(czytelny podpis studenta )
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