
 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 

 

…………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko studenta 

 

……………………………………………………………..………… 

Nr albumu 

 

……………………………………………………………………….. 

Wydział 

 

………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów i specjalność 

 

………………………………………………………………………… 

Poziom studiów 

 

 
OŚWIADCZENIE nr 1 

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego [Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, ze zmianami)- „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna 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” – 

oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późń. zmianami), 

 

oświadczam, że świadczenia pomocy materialnej będę pobierać tylko na kierunku 

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

[kierunek, nazwa uczelni] 

Nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku, w tym na innej uczelni. 

 

 

 

 

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

miejscowość i data                                                                      podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE nr 2 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na mocy art. 233 § 1 i 6 oraz art. 

286 § 1 ustawy Kodeks karny /t.j. Dz.U.2020.1444 t.j. z dnia 2020.08.25/, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z 

art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /t.j. Dz.U.2021.478 t.j. z dnia 2021.03.16/, i w związku z tym 

oświadczam, że: 

 

1. zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /t.j. Dz.U.2021.478 t.j. z 

dnia 2021.03.16/ i oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam inny kierunek studiów: □ NIE/ □ TAK**  

(nazwa kierunku, uzyskany tytuł, nazwa kraju i Uczelni) 

 

 

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

 

 

 

…………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………… 

miejscowość i data       podpis studenta 

 

 

OŚWIADCZENIE nr 3 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na mocy art. 233 § 1 i 6 oraz art. 

286 § 1 ustawy Kodeks karny /t.j. Dz.U.2020.1444 t.j. z dnia 2020.08.25/, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z 

art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i w związku z tym oświadczam, że: 

 

1. Nie studiowałem-am/Studiowałem-am* 
 

Punkt 2 dotyczy osób, które w poprzednich latach odbywały naukę na studiach wyższych. 
 
2. Oświadczam, że od ukończenia szkoły średniej odbywałem/am naukę na studiach wyższych:  

 
 

Rok akademicki  
 

Nazwa Uczelni 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

……………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………… 

miejscowość i data       podpis studenta 

 

* niewłaściwe skreślić  

** właściwe zakreślić 


