
 
 

______________________________________________________ 
Nazwisko i imię studenta, PESEL 

 
______________________________________________________ 
Nr albumu, Rok studiów 

 
______________________________________________________ 
Instytut, Kierunek studiów 

 
______________________________________________________ 
Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne), poziom studiów (Iº/IIº) 

 

                Jarosław, dnia ____________, 20__ r.

 
OŚWIADCZENIE  

o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 

 
Podstawa prawna: 

- art. 181 ust. 4, art. 184 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.   

z 2016r., poz. 1842 z  późn. zm.) 

- § 10 ust. 2 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej  

w art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

Oświadczam, że:  

1) W  roku akademickim 20 ___ / 20 ___ (rok akademicki, na który student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej) 

n i e  pobieram/nie będę pobierać*  świadczeń pomocy materialnej, tj.: 

• stypendium socjalnego 

• stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

• stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

• zapomogi 

na innym kierunku studiów w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 

w Jarosławiu, ani w innej Uczelni. 

2) Ukończyłem(am) /nie ukończyłem(am)* dotychczas żadnego kierunku studiów. Jeśli TAK , podać nazwę Uczelni, poziom 

studiów, kierunek, rok ukończenia: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Jest mi wiadome, że:  

� zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, student studiujący równocześnie na kilku kierunkach 

studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym 

przez studenta kierunku studiów 

� zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku 

studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 

ww. ustawy (czyli stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, 

zapomoga), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

� zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od 

ukończenia studiów pierwszego stopnia 

 

___________________________ 

(czytelny podpis studenta) 

                                                 
* właściwe podkreślić 

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej  
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 


