
         Załącznik nr 4 do Regulaminu      

 Opole, dnia ______________________________ 

_______________________________ 

         imię i nazwisko studenta  

 

Oświadczenie o dochodach na 2021/2022  

Miesięczny dochód netto przypadający na osobę w mojej rodzinie według załączonych zaświadczeń wynosi 

_______________________ zł. 

Skład rodziny studenta: 

Lp. Imię i nazwisko 
Rok 

urodzenia 
Pokrewieństwo Główne zajęcie 

     

     

     

     

 

Dochody wyliczone: 

1. ____________________________       [wnioskodawca] 
      imię i nazwisko 

Dochód Roczny Miesięczny 

   

   

   

 

2. ____________________________      [_______________] 
      imię i nazwisko     pokrewieństwo 

Dochód Roczny Miesięczny 

   

   

   

 

3. ____________________________       [_______________] 
     imię i nazwisko     pokrewieństwo 

Dochód Roczny Miesięczny 

   

   

   

 

4. ____________________________       [_______________] 
      imię i nazwisko    pokrewieństwo 

Dochód Roczny Miesięczny 

   

   

   

 

Oświadczenie  

 

  Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo oszustwa określone w art. 286 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: „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. 307* i nast. ustawy 



z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, włącznie z wydaleniem z Politechniki Opolskiej, 

a także mając na uwadze, że pomoc materialna otrzymana na podstawie nieprawdziwych danych podlega 

natychmiastowemu zwrotowi oświadczam, że:  

 

a) dokumenty dołączone do niniejszego oświadczenia stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochód 

mój i mojej rodziny, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, 

b) podany stan mojej rodziny jest aktualny na dzień składania wniosku.  

 
* „Art. 307. 1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz 

za czyn uchybiający godności studenta. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i 

komisję dyscyplinarną.”. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Uczelnia, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76,  

b) administrator powołał inspektora ochrony danych w Uczelni nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, który dostępny jest pod adresem email: iod@po.opole.pl,  

c) Pani/Pana dane osobowe oraz podane przez Panią/Pana dane członków rodziny przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia postępowania o przyznanie świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 

ustawy, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO, 

d) dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania studiów, a następnie zostaną poddane 

archiwizacji, zgodnie z właściwymi przepisami prawa,  

e) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać jedynie podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa,  

f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

g) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,  

h) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

 

 Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w powyższym oświadczeniu. 

 

 Potwierdzam zapoznanie się z treścią zamieszczonej powyżej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych.  

 

 Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - USOSweb w 

postępowaniu wszczętym niniejszym wnioskiem. Jako adres elektroniczny wskazuję adres e-mail znajdujący 

się we wniosku o przyznanie stypendium 

 

 

       _____________________               _________________________ 

                miejsce i data                                          podpis 

 

 

 

Lista załączników 

 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

mailto:iod@po.opole.pl

