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imię i nazwisko studenta 

OŚWIADCZENIE
STUDENTA O BRAKU ADRESU STAŁEGO ZAMIESZKANIA NA TERENIE

GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ GMIN OŚCIENNYCH: ZIELONKI, 
MICHAŁOWICE, KOCMYRZÓW-LUBORZYCA, IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE, 

NIEPOŁOMICE, WIELICZKA, ŚWIĄTNIKI GÓRNE, MOGILANY, SKAWINA, 
LISZKI, ZABIERZÓW, WIELKA WIEŚ

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) - „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. 211* ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), oświadczam, że:

§ nie posiadam adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin
ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce,
Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś,
o których mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

§ w roku akademickim 2017/2018 będę zamieszkiwał/a w domu studenckim lub w obiekcie innym 

niż dom studencki, a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby 

mi lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie;

§ zobowiązuję się w ciągu 7 dni od zdarzenia powiadomić Uczelnię o zmianie powyższych

okoliczności.

Kraków, dnia …………………………  …………………………………… 
podpis studenta 

______________________________________ 

* Art. 211 ust. 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. Ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez 

sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 


