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Imię i nazwisko studenta

Miejscowość

…………………………………….
Nr albumu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Oświadczenie
Oświadczam, że zgodnie z § 7 regulaminu (zaznaczyć odpowiednio):
 nie ukończyłam(-em) dotychczas żadnego kierunku studiów (dotyczy to również innej uczelni)
 ukończyłam(-em) studia (uczelnia, kierunek, stopień, data ukończenia) ….................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..……...
 do dnia złożenia niniejszego oświadczenia studiowałam(-em) w (poniżej należy wpisać nazwy wszystkich

uczelni, stopień studiów, okres studiowania (daty od do) oraz liczbę semestrów rozpoczętych na danej uczelni):
- ...........................................................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................................................................
 jednocześnie studiuję (uczelnia, kierunek, stopień, rok studiów) ..................................................................................

…………………………………………………………………………………..…………………………………………...
 nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów

(dotyczy to również innej uczelni)
 ubiegam się o przyznanie świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów (dotyczy to również innej

uczelni), jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia UJW w przypadku otrzymania
jakichkolwiek świadczeń pomocy materialnej na innej uczelni
Ponadto oświadczam, że:
Jestem/nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie
skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Jestem/nie jestem* studentem będącym funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym
funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego
przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na
podstawie art. 286 § 1 kk2 oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje
są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego.

……………………………..
podpis studenta
„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”.
1

„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”.
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*Niepotrzebne skreślić.
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