
Załącznik nr 9 do Regulaminu świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 
Długosza w Częstochowie 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU 
w roku akademickim 20....../20....... 

 

Nazwisko i imię  

Nr albumu  
Kierunek studiów / 
specjalność lub 
dyscyplina 

 

Rok studiów  I rok  II rok  III rok  IV rok / 7 sem.  V rok 

Poziom studiów  I stopień  II stopień  jednolite magisterskie  III stopnia 

Forma studiów  stacjonarne  niestacjonarne 
 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („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 od 6 miesięcy do lat 8”), 
odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („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”) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczam, że: 

1. nie pobieram świadczeń tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, 
stypendium rektora na innym kierunku studiów w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie, ani w innej Uczelni.  

2. jest mi wiadome, że: 
1) zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, student 

kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium 
dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, 
wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

2) zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium 
socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra 
przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, 
jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

3) zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium 
socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra nie 
przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

4) zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce powyższe 
dotyczy również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

3. zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia uczelni w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących 
utratę prawa do świadczeń na podstawie art. 93 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

Częstochowa, dnia …………………….…………                         ….………..................................……………………. 
                                                                                                                               (czytelny podpis studenta/doktoranta) 


