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OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU  

WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 Z ŻADNYM Z RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny (Dz. U. z  2018 r. poz. 1600, 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. 307** i nast. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo                   

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.)  

oświadczam pod rygorem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych* 

(prowadzenie wspólnego gospodarstwa oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą 

się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się takie elementy jak np. 

ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie 

potrzeb życiowych) 

i jednocześnie: 

spełniam jeden z warunków określonych w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym               

i nauce, tj.: 

 ukończyłem/am 26. rok życia, 

 pozostaję w związku małżeńskim, 

 mam na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 litera d. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o   szkolnictwie wyższym i nauce, 

 osiągnąłem/am pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, 

 posiadam stałe źródło dochodów i mój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz 

w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia niniejszego oświadczenia, jest wyższy lub 

równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                    

o świadczeniach rodzinnych. 

 

 

 

 

Opole, dnia……………………………            …………………………………………….. 

              (czytelny podpis studenta) 

 
*   niepotrzebne skreślić 

**  „Art. 307   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.” 
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