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OŚWIADCZENIE STUDENTA
DO STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk 1),
odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2 oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej
oświadczam, że zamieszkuję pod wskazanym niżej adresem, a codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania na uczelnię znacznie utrudnia lub uniemożliwia mi studiowanie.
Zamieszkuję w: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

domu studenckim: ………………………………………………………………………….,
(podać nazwę)

innym obiekcie: ………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres, ew. telefon )

Zobowiązuję się powiadomić na piśmie WKS o zaprzestaniu zamieszkiwania w domu
studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki lub o podjęciu pracy przez małżonka, który
zamieszkiwał razem ze mną jako niepracujący małżonek - w terminie 7 dni od zaistnienia tych
okoliczności.
Jednocześnie wyrażam zgodę na zasięgnięcie opinii dotyczącej prawdziwości oświadczenia we
wskazanym wyżej miejscu zamieszkania (dotyczy obiektu innego, niż obiekt uczelni) oraz zobowiązuję się
do poinformowania WKS o zmianie danych zawartych w oświadczeniu.
zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych
osobowych (RODO) w procesie przyznawania stypendium.

Warszawa, dn.:................... 20........ r.

............................................................................................
(czytelny podpis studenta)

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
2 „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”.
1

