
Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów WSB we Wrocławiu 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Niniejszym oświadczam, że:  

1) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce i oświadczam, że będę pobierać stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce tylko na kierunku 

studiów wskazanym w tym wniosku. 

2) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce i oświadczam, że nie studiuję na studiach pierwszego stopnia dłużej niż przez okres 9 semestrów, a na 

studiach drugiego stopnia dłużej niż przez okres 7 semestrów.  

3) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce „Łączny okres, o którym mowa w ust. 4 jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite 
studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów”.  

4) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce „Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, 
o których mowa w ust 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 

ust.1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po 
uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się 

na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr”. 

5) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 3  ustawy z dn. 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce i oświadczam, że nie posiadam tytułu zawodowego:  

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.” 

        Powyższe stosuje się także do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.  

6) Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 

7) Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do 

przyznanego stypendium zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

8) Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2345 ze. zm.) - "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 odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze . zm.) – „1. Student podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. 2. 
Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną”. 

9) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, w celu i zakresie niezbędnym do 

rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 

 
 
 

…..……………….………….. 

data i podpis studenta 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

      
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31. W przypadku pytań dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, możecie skontaktować się Państwo się z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych, Rafałem Surowy: iod@wsb.wroclaw.pl. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 
Okres przetwarzania wynosi: 

1. W przypadku przyznania pomocy materialnej lub zniżki - 50 lat od dnia 1 stycznia następującego po dacie ukończenia studiów. 
2. W przypadku odrzucenia wniosku o pomocy materialnej lub zniżki -50 lat od dnia 1 stycznia następującego po dacie ukończenia 

studiów. 
Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zapewnienia 
funkcjonowania systemów informatycznych za pomocą których Państwa dane są przetwarzane. Dane mogą być również przekazywane 
organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. 
Osobie przysługuje prawo: 

• dostępu do treści Twoich danych,  

• do sprostowania Twoich danych, 
• do usunięcia Twoich danych, do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
• do przenoszenia danych,  
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed 

jej cofnięciem.   
Osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy obowiązującego prawa. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe złożenie wniosku.   
   
 

….………………………………… 

data i podpis studenta 
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