
Załącznik nr 4 
do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA 

 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

Imiona:  Nazwisko:  

Nr albumu:  Poziom studiów: 

Kierunek:  Tryb studiów:  

Rok:  Wydział  

PESEL:  Dokument tożsamości:  

Numer telefonu:  Adres e-mail:  

 

OŚWIADCZENIE 
Ja ……………………. niżej podpisany/a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w 

 art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2016 poz. 1137 z późn. zm.)1 oraz świadomy/a treści art. 93 Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)2 jak 

również odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 307 tej ustawy3 oraz świadomy/a obowiązku zwrotu 

bezprawnie pobranych środków finansowych OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

Zgodnie z art. 88 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1668, z późn. zm.) oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych. 

 

Dane wskazane wyżej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie 

związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z Ogólnym 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną pod adresem 

https://www.asp.krakow.pl/index.php/pl/studenci/ochrona-danych-osobowych 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis studenta (wnioskodawcy) 

                                                           
1 Art. 286. k.k. § 1. 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. 93  u.p.s.w.n. 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na 

jednym, wskazanym przez niego kierunku. 2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1: 1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo 

równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe 

uzyskane za granicą. 4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w 

art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
3 Art. 307 ust. 1 u.p.s.w.n. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. 


