
Załącznik nr 5 
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 
………………………………………………………………………………………..    ….…………….……………………………………..….. 

(imię i nazwisko, numer albumu)       (miejscowość, data) 

 

 

OŚWIADCZENIA  

 

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk-„ Kto w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub 

cudzym mieniem za pomocą wprowadzania jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” oraz o 

odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oświadczam, że: 

 

a) oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania            

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 

zobowiązuję się stosować do jego przepisów. 

 

b) oświadczam, że ……………………………….…………. (proszę podać nazwę stypendium) pobieram tylko na kierunku 

……………..………………………………………..…………………….  na wydziale ……………………………………………………………………………….., 

w Uczelni: ………………………………………..………………………. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania DPM w przeciągu 14 dni w przypadku pobierania 

świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni.  

 

c) oświadczam, że …………………………… (wpisz właściwe: studiuję / nie studiuję) jednocześnie na innym kierunku  

........................................................................................................................................................  
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi należy podać rok studiów, stopień oraz nazwę kierunku i uczelni) 
 

d) oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną ……………………… (wpisz właściwe: posiadam / nie 

posiadam) dyplom / -u ukończenia studiów …………….. (jeśli posiadasz dyplom wpisz stopień ukończonych studiów) 

............................................................................................................................................................................  
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi należy podać nazwę uczelni i kierunku oraz dokładną datę ukończenia ) 

 

e) dotyczy tylko stypendium socjalnego: dokumenty, dołączone do wniosku, stanowią komplet 

dokumentacji, poświadczającej dochody moje i mojej rodziny w roku........, a dane w nich zawarte są zgodne 

ze stanem faktycznym. Podałem/-am stan mojej rodziny, aktualny w dniu składania wniosku, 

  

 

 
 

  …................................................  

  (data, podpis studenta) 
 

 


