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....................................................................................................................
Imię i nazwisko doktoranta

............................................................................................................
PESEL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres stałego zameldowania
……………………………………………………………………………
Telefon

………………………………………………....................................
E-mail

…………………………………………………………………………….
Wydział

…………………………………………………................................
numer albumu, forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne),status
doktoranta (urlop zdrowotny, przedłużenie studiów)

……………………………………………………………………………
Data rozpoczęcia i regulaminowego zakończenia studiów doktoranckich

Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, z późn. zm.), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu Karnego oraz
odpowiedzialności cywilno-prawnej i dyscyplinarnej na podstawie art. 226, 184 i 194 ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572,z późn. zm.) oświadczam, że:

1. Studiuję równocześnie
 TAK
 NIE
……………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………..
(jeśli doktorant studiuje równocześnie na innych studiach, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów)

2. Ukończyłem/łam studia doktoranckie:  TAK
 NIE
……………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………..
(jeśli doktorant ukończył studia doktoranckie, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, datę ukończenia studiów)

3. Ubiegam/nie ubiegam się o przyznanie; pobieram/nie pobieram świadczenia pomocy
materialnej na innym kierunku studiów, w tym na innej uczelni, podać nazwę uczelni i kierunku:
…………………………………………………………………………………………………………;
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku, w tym
na innej uczelni.
4. Jestem świadomy/ma, że świadczenia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
nie przysługują kandydatom na żołnierzy zawodowych, studentom będącym żołnierzami
zawodowymi oraz funkcjonariuszom służb państwowych.
5. Świadomy/ma odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej zobowiązuję się do
zwrotu świadczeń otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych, na warunkach określonych
w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla doktorantów WUM ( § 13).
6. Oświadczam, że zapoznałem/łam) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów WUM.
………………....
data

…………………………………….
czytelny podpis studenta

Art. 233 §1 kk „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
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 m-cy
do lat 8”.
Art.. 226. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art.211-224, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
Art. 184. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art.
173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż
przez okres trzech lat.
Art. 194. 1. Przepisów art.172-187 oraz art.191 nie stosuje się do studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli
studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych.
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2. Przepisów art.172-187 oraz art.191 nie stosuje się do studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących
funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem
nauki na podstawie przepisów o służbie.

