Załącznik nr 1D
do Zarządzenia nr 1/09/2017
Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie
z dnia 11 września 2017 r.

……………………………………………………..

…...……………………………………

Imię i nazwisko studenta (DRUKOWANYMI LITERAMI);

PESEL

………………………....……………………………………………………………………………………………
Adres (DRUKOWANYMI LITERAMI)

………………………....………………

…...……………………………………

Telefon

E-Mail

………………………………………….

.………………………………………..

Wydział,

Kierunek

…………………………………………….

..……….………………………………

Numer albumu
Forma studiów
System studiów

Grupa
stacjonarne
I stopnia

niestacjonarne
II stopnia

magisterskie jednolite

OŚWIADCZENIE II
Uprzedzona/y 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 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 o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.)*, oświadczam, że:
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni w znacznym stopniu utrudnia mi,
uniemożliwia mi ** studiowanie gdyż:

• zamieszkuje w miejscowości ………………………………………………………………...…
(podać miejscowość i kod pocztowy miejsca stałego zameldowania)

• odległość z miejsca mojego stałego zamieszkania do Warszawy wynosi………………………
(podać liczbę kilometrów)

• czas dojazdu z miejsca mojego stałego zamieszkania do Warszawy wynosi…………………..
(podać liczbę godzin/minut)

• dojazd z miejsca mojego stałego zamieszkania do uczelni następuje…………………………..
środkami lokomocji …………………………………………..………………………………….
(podać liczbę i rodzaj środków lokomocji)

• oświadczam, że w terminie 7 dni od momentu zdarzenia poinformuję Uczelnię o:
– wykwaterowaniu z domu studenckiego moim lub mojego małżonka;
– wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy, na podstawie której korzystałem/am z obiektu
innego niż dom studencki;
– podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał razem ze mną jako niepracujący
małżonek.
Warszawa, dnia …………………………..

.……………………………………….
(Czytelny podpis studenta)

*Art. 211. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta,
student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim
samorządu studenckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim".
2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
** Niepotrzebne skreślić

