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            Załącznik 1A 

 

 

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z 

żadnym z rodziców 
(wypełniać dużymi, drukowanymi literami) 

 

 

 

                 studia doktoranckie 

........................................................................  nr albumu: 
nazwisko i imię        
 
………………………………………………………..  ………………………………………………… 

telefon kontaktowy      kierunek: 

 

..........................................................................  ……….……………………………….. 
adres e-mail       wydział,  rok  studiów 

 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)* oraz o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej z art. 211 w zw. z art. 226 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.)**, oświadczam że: 

 

 nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

 spełniam jedną z przesłanek określonych w art. 179 ust. 6 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. 

zm.)**** 

 

Niniejszym oświadczam, że: 
 

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na 

przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu dla 

celów pomocy materialnej. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu oraz poprawiania tych danych. 

 

 

……………….., dnia……….. 20…… r.    ………………………………………….. 



2 

 

                            (własnoręczny podpis doktoranta) 

 

 
* Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8.  

  

**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.  

 

 

*** Art. 179 ust. 6 Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) 

posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 3) jego 

miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim 

miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w 

miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium; 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa 

domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 

 

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

naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 

niepełnosprawne bez względu na wiek. 

 

 

 

 

                   

     


