
                                                                                                                                                   ZAŁĄCZNIK (2022/2023) 

               WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE        
31-150  Kraków ,  ul. św. Filipa 17 ,  tel. (012) 431-18-90 w. 114 

Oświadczenie Wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego 

z żadnym z rodziców i opiekunów (2) 

 

Część I  Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

 

NAZWISKO …………………..………….…IMIĘ……………..…………..NR ALBUMU……..…...….. 

Forma studiów *:    ⃞  stacjonarne      ⃞  niestacjonarne            Rok studiów ……….…..… 

Rozpoczęcie studiów w  roku akademickim.. .……./……..          

Telefon kontaktowy :......................................…..              E-mail…………………………………….……… 

Adres stałego zamieszkania studenta: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość,  województwo) 

 
Adres do korespondencji:  

 
………………………………………………………………………………………………………….……… 
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość,  województwo) 

* zakreślić X w odpowiedniej pozycji, 

 

 
Oświadczenie studenta 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.) – „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 o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w dziale VII rozdział 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), działając w oparciu o art. 88 ust. 3 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczam, że: 

 

- nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz 

 

- spełniam przesłanki określone w art. 88 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. spełniam łącznie 

następujące warunki (zgodnie ze wskazanym przepisem: posiadam stałe źródło dochodów i mój przeciętny miesięczny 

dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

niniejszego oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): 

 

a) Posiadam stałe źródło dochodów, tj. ……………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….., 

b) Mój miesięczny dochód w poprzednim roku kalendarzowym wynosił ………………. zł, 

c) Mój miesięczny dochód w bieżącym roku kalendarzowym wynosi ………………. zł. 

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium, student jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o tych zmianach Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie. 

 

 
Kraków, dn.  ……..……………………                                      ……….……………………………… 

                                   podpis studenta (wnioskodawcy) 

 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych – WSEI w Krakowie. 

Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania, wypłaty oraz 
rozliczenia świadczeń stypendialnych o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce a następnie w celach archiwalnych. 


