
Załącznik nr 8a do Regulaminu świadczeń 
dla studentów Szkoły Głównej Służby  
Pożarniczej 

OŚWIADCZENIE 
dot. okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tj. Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm) 
 
Dane studenta 

Nazwisko: Imię/Imiona: Nr albumu: 

   

Kierunek studiów w SGSP: 

 

 
Świadczenie, które Pan/i otrzymuje lub świadczenie, o które Pan/i się ubiega: 
(proszę zaznaczyć „X” odpowiednie świadczenie) 

Stypendium socjalne 

Stypendium rektora 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 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. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią § 3 Regulaminu 
Świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej1 oraz: 
(proszę zaznaczyć „X” właściwe punkty) 

1) ukończyłem/am studia: 

TAK  pierwszego stopnia  drugiego stopnia   jednolite magisterskie 

NIE 

2) rozpocząłem/am studia, lecz ich nie ukończyłem/am, np. z powodu rezygnacji ze studiów, 

skreślenia (Należy wymienić wszystkie rozpoczęte kierunki studiów): 

NIE 

TAK   pierwszego stopnia  drugiego stopnia   jednolite magisterskie 
 

Jeśli TAK, to proszę podać wszystkie rozpoczęte kierunki studiów, daty rozpoczęcia tych studiów oraz semestry, z których nastąpiła rezygnacja 

lub skreślenie (np. Inżynieria bezpieczeństwa, rozpoczęcie X.2020 r., skreślenie 3 sem. 2021 r.) 

Lp. Kierunek studiów Data rozpoczęcia studiów Data skreślenia/Data rezygnacji - SEMESTR 

1.    

2.    

3.    

                                                           
1 Zarządzenie nr 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
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3) łączny okres studiowania na studiach pierwszego stopnia (łącznie wszystkie rozpoczęte 
semestry) – proszę wpisać liczbę semestrów: ……………… 

 

4) łączny okres studiowania na studiach drugiego stopnia (łącznie wszystkie rozpoczęte 
semestry) – proszę wpisać liczbę semestrów: ……………… 

 

5) łączny okres studiowania na jednolitych studiach magisterskich (łącznie wszystkie rozpoczęte 
semestry) – proszę wpisać liczbę semestrów: ……………… 

 

6) w dniu złożenia oświadczenia studiuję na innym kierunku studiów: 

NIE 

TAK, jeśli TAK, to proszę podać: 

nazwę uczelni………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

kierunek studiów ………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

rok rozpoczęcia studiów ……………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

planowany termin ukończenia studiów ………………………………………………………………………….……………………………. 

oraz złożyłem/am na wyżej wymienionym kierunku studiów wniosek o świadczenie 

stypendialne:    TAK  NIE 

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o jakichkolwiek zamianach stanu 

faktycznego uzasadniających przyznanie, obniżenie lub cofnięcie przyznanego świadczenia. 

Prawidłowość informacji zawartych w złożonym wniosku oraz załączonych dokumentach 

o przyznanie świadczenia zaświadczam własnoręcznym podpisem pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 

 

 

 

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

(data)     (własnoręczny czytelny podpis studenta) 
  

 

 

 

 

 

 


