Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

OŚWIADCZE NI E
(STUDENTA/DOKTORANTA)
przystępującego do zajęć realizowanych na terenie uczelni

.................................................................................
Imię i nazwisko składającego oświadczenie
.................................................................................
nr albumu
Oświadczam, że
1.Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach realizowanych na terenie uczelni.
2. Rozumiem i akceptuję warunki przeprowadzenia zajęć realizowanych na terenie
uczelni, wynikające z ograniczenia funkcjonowania Politechniki Koszalińskiej.
3. Według mojej wiedzy nie jestem chory/chora na chorobę zakaźną skutkującą
obowiązkowi poddania się kwarantannie i leczenia.
4. Nie jestem skierowany/na do obowiązkowego odbywania kwarantanny lub
nadzoru epidemiologicznego ani nie byłem/am ostatnio w styczności z osobami
chorymi na choroby zakaźne skutkujące zagrożeniem poddania się kwarantannie
lub nadzorowi epidemiologicznemu.
5. Niezwłocznie zawiadomię uczelnię o zmianie sytuacji wskazanych w pkt. 3-4 jw.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/ma odpowiedzialności:
1) karnej z Kodeksu karnego (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1950 ze zm., dalej k.k.) za:
- zatajenie okoliczności choroby zakaźnej/wirusowej mogącej spowodować
u innych znaczny uszczerbek na zdrowiu, niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
osób albo dla mienia poprzez spowodowanie zagrożenie epidemiologicznego
lub szerzenie choroby zakaźnej (art. 156, art. 161 § 2 i 3 oraz 165 § 1 pkt 1 w zw.
z art. 165 § 2-4 k.k.),
- zatajenia informacji o tym, że stwarza się podwyższone ryzyko epidemiologiczne
w związku z podleganiem kwarantannie (art. 165 § 1 pkt 1, w zw. z art. 165 § 2-4
k.k.),
2) z art. 116 § 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „Kto wiedząc o tym,
że jest chory na chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę nie przestrzega
nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub
o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych
na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny
albo karze nagany” (j.t. Dz .U. 2018 poz. 821 ze zm.),
3) cywilnej z art. 415 kodeksu cywilnego wobec osób, które wskutek wywołania na
uczelni ogniska zakażeń w rygorze epidemicznym doznałyby szkody przez

zakażenie lub konieczność poddania się rygorom lub ograniczeniom życia
służbowego lub prywatnego;
4) administracyjnej z mocy art. 15zzzn Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy
o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2020 r. poz. 568), za naruszenie obowiązków związanych z walką
z koronawirusem za co grozi kara administracyjna w wysokości do 30 000 zł.
Mam też świadomość, że każda osoba pokrzywdzona przestępstwem stypizowanym
w art. 161 i 165 k.k. może zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym
dochodzić zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.
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