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OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIANY SYTUACJI MATERIALNEJ W RODZINIE STUDENTA W ZWIĄZKU  

Z USTALENIEM PRAWA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO  
NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) – „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”, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego 
oświadczenia: 

 
1) potwierdzam, że do wniosku o stypendium socjalne (socjalne w zwiększonej wysokości) złożonego  

w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym dołączyłem/łam kompletną dokumentację 
dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny w roku 2019 z uwzględnieniem zmian zaistniałych po tym 
roku; 
 

2) oświadczam, że dochody mojej rodziny od momentu złożenia wniosku o przyznanie stypendium 
socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 
nie uległy zmianie, tzn. po  złożeniu wniosku o stypendium w roku akademickim 2020/2021 w semestrze 
zimowym 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 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.); 
 

3) potwierdzam, że od momentu złożenia wniosku o stypendium socjalne (socjalne w zwiększonej 
wysokości) w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym do dnia złożenia niniejszego 
oświadczenia liczba osób w mojej rodzinie nie zmieniła się; 
 

4) potwierdzam, że pozostałe oświadczenia złożone wraz z wnioskiem o stypendium socjalne (socjalne w 
zwiększonej wysokości) w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym są aktualne; 
 

5) Jestem świadomy konieczności niezwłocznego poinformowania działu pomocy materialnej dla 
studentów w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, bądź 
innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia oraz przedstawienia odpowiednich 
dokumentów (art. 25 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku). 
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