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DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
(studenta)
nazwisko:
Imię:
Kierunek studiów:

Rok studiów:

Iº

IIº

JM

Nr albumu:

Ad r e s z a me ldow an ia na pob yt st ał y
ulica z nr domu

Kod pocztowy:
Miejscowość:

OŚWIADCZENIE STUDENTA
O NIE PROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Z RODZICAMI
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk 1),
odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2 oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej
oświadczam, że NIE prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego wraz ze swoimi rodzicami ani z
żadnym z nich:
MATKA (nazwisko i imię):

OJCIEC (nazwisko i imię):

ulica z nr domu:

ulica z nr domu:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Miejscowość:

Telefon:

Telefon:

Jednocześnie wyrażam zgodę na zasięgnięcie opinii na temat prawdziwości tego oświadczenia
we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej, a w przypadku wątpliwości dotyczących
wiarygodności tego oświadczenia zobowiązuję się na wezwanie KS przedłożyć oświadczenia rodziców
potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu.
Warszawa, dn.:................... 20........ r.

............................................................................................
(czytelny podpis studenta)

POUCZENIE:
Oświadczenie składają studenci, którzy nie prowadzą z rodzicami wspólnego gospodarstwa domowego i spełniają
przesłanki samodzielności finansowej lub samodzielności życiowej określone w Regulaminie oraz w związku z tym nie
chcą wliczać rodziców i rodzeństwa do składu rodziny na potrzeby stypendium socjalnego.

Art. 233 § 1 kk: „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”.
2 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”.
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