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Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek do pobierania stypendium 
ministra za wybitne osiągnięcia 

 

POUCZENIE 
 

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. 

zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym stypendium ministra przysługuje wyłącznie studentom, którzy nie 

ukończyli dotychczas innego kierunku studiów (dotyczy to również studiów na innej Uczelni), za 
wyjątkiem studentów, którzy kontynuują studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie 

dłużej niż przez okres trzech lat.  
Zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. 

zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym o przyznanie stypendium ministra może ubiegać się również student 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów 
pierwszego stopnia.  
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Świadom(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. 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 odpowiedzialności dyscyplinarnej 

z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 

572, z późn. zm.) oświadczam, że: 

 
1. zapoznałem(am) się z treścią powyższego pouczenia i spełniam przesłanki do pobierania 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 
 

2. studia drugiego stopnia rozpocząłem(am) w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego 

stopnia (dotyczy wyłącznie studentów I roku studiów drugiego stopnia) 
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