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Ja niżej podpisany: …………………………………………………………………………… 
świadomy/-ma odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za składanie fałszywych oświadczeń 
oświadczam, że: 
Okres 6 lat liczonych od miesiąca podjęcia pierwszych studiów mija: 

 W roku akademickim, w którym stypendium może być przyznane. 

 Minął wcześniej  

Oświadczam, iż jest mi wiadome, że: 

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.), 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 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1668, z późn. zm.), 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. Wyżej wymienione 

świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo 

równorzędny; a także licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia. Dotyczy to również studenta, który uzyskał tytuł zawodowy uzyskany za granicą .
  

3. Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, z późn. zm.), w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu 

tytułu zawodowego, student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym 

kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
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