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OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO
GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn.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 o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.–
Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.)1, oświadczam, że:2
 nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 spełniam jedną z przesłanek określonych w art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.), tj.:
 ukończyłem/am 26. rok życia,
 pozostaję w związku małżeńskim,
 mam na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.)3

Przemyśl, dnia …………………………

……………………………………
podpis studenta

1

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. 2. Za ten sam czyn
student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.
2
Zaznaczyć właściwe.
3

Art. 179. 4.pkt 2 (… ) będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku.

