
 

 

 
          Zał. nr 12 
do Regulaminu 

 
..............................................................                                                               Siedlce, dnia.........................r. 
                  nazwisko i imię  doktoranta 
 
 
…………………………………………............ 
                              dyscyplina 
 
…………………………………………............ 
                       numer albumu 
 
 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
 Świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 2861 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., poz. 553, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i art. 233 § 
1 w związku z § 62 ustawy, oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), oświadczam, pod 
rygorem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, i zmiany decyzji że:  

nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i spełniam jedną                         

z przesłanek określonych w art. 179 ust. 6 pkt 1 lub pkt 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                       
o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) tj. (właściwe podkreślić):  
o ukończyłem/-am 26. rok życia, 
o pozostaję w związku małżeńskim,  
o 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 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 
o osiągnąłem/-ęłam pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 
o spełniam łącznie następujące warunki:  

a) posiadałem/am stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

b) posiadałem/am stałe źródło dochodów w roku bieżącym,  

c) mój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 

sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych (t.j.: Dz. U. 2015 r. poz. 114 ze zm.). 
 

 

 

Siedlce, dnia..................................................                               .......................................................... 
                                           podpis doktoranta 

                                                        
1art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z  2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą - „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” 
2 art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.)   - „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 do lat 3. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa 
fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 


