………………………………….……………………….
(imię i nazwisko)
………………………………….……………………….
(kierunek studiów)
………………………………….……………………….
(rok i tryb studiów)
………………………………………………………..…
(nr albumu)
……………………………………………………..……
(nr telefonu)

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 189 z późn. zm.) (Art. 233 § 1. 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 od 6 miesięcy do
lat 8.) składam następujące oświadczenia:

1. zostałem/am poinformowana o zmianie Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły
Handlowej we Wrocławiu na rok 2020/2021 z dnia 15.10.2020,
2. zapoznałem/am się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej we
Wrocławiu na rok 2020/2021 wydanym Zarządzeniem nr 3/20/21 z dnia 15 października
2020,
3. jestem/nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który
podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymałem/am
pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych,
4. jestem/nie jestem* funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej ani
funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania przez
właściwy organ wojskowy i otrzymałem/am pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
*niewłaściwe skreślić
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5. Oświadczam, że od ukończenia szkoły średniej odbywałem/am naukę na studiach wyższych
(w tym na innej uczelni i uczelni za granicą)
 NIE
 TAK (w przypadku odpowiedzi pozytywnej należy wypełnić poniższą tabelę)
Studia
- pierwszego stopnia
- drugiego stopnia
- jednolite mgr

Nazwa uczelni

kierunek

data odbywania studiów
od … do…

rok
ukończenia

Dotychczasowy okres odbywania kształcenia (liczba miesięcy) ……………. – zsumować wszystkie
miesiące posiadania statusu studenta
(Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat)

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

..........................................
miejscowość, data

........................................................................
podpis studenta
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