
Załącznik nr 18 

Do Regulaminu Świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 

……………………………………………………………. 

 (Imię i nazwisko studenta) 

…………………………………...… /…………................. 

(kierunek studiów / forma studiów 

………………..…… /……………..…………….... 

(rok studiów / nr albumu) 

 

 
OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 
     Świadomy odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 §1 i § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny 

(Dz.U. 2021, poz. 2345, 2447) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że:  

 

1. Jestem absolwentem/ką studiów:  
 

Absolwent: Nazwa Uczelni: Kierunek: Rok ukończenia 

studiów  I stopnia: 
   

studiów  I stopnia: 
   

jednolitych studiów 

magisterskich 
   

 

 
2. Jestem/byłem/am studentem/ką studiów:  

 
Oświadczam, że od ukończenia szkoły średniej odbywałem/am naukę na studiach wyższych: 

 

Nazwa Uczelni Kierunek Od (dd-mm-rrrr) Do ( dd-mm-rrrr) 
Liczba wszystkich 

semestrów 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

Łączny okres mojego studiowania wynosi ……….. semestrów, w tym …………..  semestrów na studiach pierwszego 

stopnia, …………….semestrów na studiach drugiego stopnia,…………….. semestrów na jednolitych studiach 

magisterskich. 

 

      Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

   Kraków,…………………………………… 
 

data, podpis studenta 

 



 

Zgodnie z art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

 

1. Świadczenia, o których mowa wart. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

 

2.Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa wart. 86 

ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

 

3.Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł 

zawodowy: 

a. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

b. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

 

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 

12semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia 

przysługują na studiach: 

a. pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

b. drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

 

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia 

magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów. 

 

6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, 

o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 

ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po 

uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na 

kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

 

7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o 

którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się 

odpowiednio. 

 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą. 


