
 

 

 Imię i nazwisko  ………………………………………                   Poznań, dnia …………………… 

 Adres  

 zameldowania ……………………………………… 

 Wydział ……………………………………… 

 Kierunek ……………………………………… 

 Stopień  ……………………………………… 

 Tryb  ……………………………………… 

 Rok studiów ……………………………………… 

 Numer albumu ……………………………………… 

 Numer telefonu ……………………………………… 

 Adres e-mail ……………………………………… 

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIANY SYTUACJI MATERIALNEJ 
W RODZINIE STUDENTA W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM* 

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia** 

1) oświadczam (zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.)), że sytuacja materialna w mojej rodzinie nie uległa 

zmianie; 

2) potwierdzam, że dołączone przeze mnie dokumenty, potwierdzające sytuacje materialną mojej 

rodziny, do wniosku w semestrze zimowym, są nadal aktualne; 

3) potwierdzam również, że od daty złożenia oświadczenia o dochodach w roku akademickim 2021/2022 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia liczba osób w mojej rodzinie nie zmieniła się. 

 

................................................ 
  (data, podpis studenta) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji w celach związanych  
z rozpatrzeniem wniosku stypendialnego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE(RODO). Oświadczam, że wobec mnie Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
spełniła obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

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

  (data, podpis studenta) 

* Oświadczenie załącza się do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni jeśli pobierało się w/w 

świadczenie w semestrze zimowym. 

** klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego stanowi, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym lub innym 

postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8). 
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