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Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. 
 

 
……………………………………………. 
Imię i nazwisko studenta 
……………………………………………. 
Wydział 
……………………………………………. 
Program studiów (kierunek i specjalność) 
……………………………………………. 
Rok studiów; nr albumu 
……………………………………………. 
Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) 
……………………………………………. 
System studiów (I stopnia, II stopnia, magisterskie) 
………………………....…………………. 
Adres stałego zameldowania 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodek-
su karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) – „Kto, w celu osiągnięcia korzy-
ści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cu-
dzym 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” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. 
zm.)* 
 

 Potwierdzam, że do wniosku o pomoc materialną  na I semestr roku akademickiego 
………/……… dołączyłem/am kompletną dokumentację dotyczącą dochodów moich 
i mojej rodziny  w roku ………;  

 oświadczam, że dochody mojej rodziny od tego czasu nie uległy zmianie tzn. po termi-
nie złożenia wniosku o pomoc materialną na I semestr roku akademickiego 
………/……… 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.);   

 potwierdzam również, że od daty złożenia wniosku o pomoc materialna na I semestr 
roku akademickiego ………/……… do dnia złożenia niniejszego oświadczenia liczba 
osób w mojej rodzinie nie zmieniła się; 

 potwierdzam, że inne oświadczenia złożone wraz z wnioskiem o pomoc materialną na 
I semestr roku akademickiego ………/……… są zgodne z prawdą.  

 
 
 
 
Kraków, dn.  ………………………….   ...................................................... 
             podpis składającego oświadczenie 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
*Art. 211. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowie-
dzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. 2. Za ten sam czyn student nie 
może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 

          
 
 


