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OŚWIADCZENIE 

DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM MINISTRA 

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA  

W ROKU AKADEMICKIM …….. /…….. 

 
Imię i nazwisko doktoranta : ……………………………………………………………………… 

 

Nr tel.: ………………………………. e-mail: …………………………………………. 

 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………. 

 

Wydział: …………………………….. Rok studiów: ……………………………….. …. 

 

 

Niniejszym oświadczam, że (niepotrzebne skreślić): 

 

a) nie ukończyłem/am  żadnych studiów doktoranckich 

 

b) ukończyłem/am studia doktoranckie ( kierunek studiów oraz rok ukończenia) 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

          

 
…………………………………. 

data i podpis doktoranta 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ponadto oświadczam, że podane wyżej 

informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam,  iż zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Akademia Sztuk 

Pięknych w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa. Podanie danych jest uzasadnione na podstawie 

przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 199c) w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium ministra 

za wybitne osiągnięcia w zakresie wymaganym powyższymi przepisami. Dane nie zostaną przekazane podmiotom innym niż 

upoważnionym przez przepisy prawa. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Oświadczam, że posiadam  pełną świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zgodność 

treści złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym.  

Zostałam/łem uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 

przestępstwo określone w art. 233 §1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997, nr 88, poz.553 z późn. zm.) jak również 

świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego oraz świadomy/a 

obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych art. 233 Kodeksu Karnego.  

 

 

 

 

…………………………………. 
data i podpis doktoranta 

Oświadczenie złożono dnia ………………… 
                   data i podpis osoby przyjmującej 

 

 

 

 

 

 Art. 233 § 1. Kodeksu Karnego: 

 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. 

 Art. 286  § 1.  Kodeksu Karnego: 

 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. 

 


