
  

   Załącznik nr 23 do Regulaminu  

 

OŚWIADCZENIE DLA STUDENTÓW SAMODZIELNYCH FINANSOWO  

 

Dane osoby pełnoletniej składającej oświadczenie: 
 

 
 

 
Oświadczam, że spełniam przesłanki niżej wymienionego artykułu Ustawy z dnia 22 lipca 2018 r. prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce: 

Art. 88 ust. 2 pkt 1 - 5 i ust. 3 

       Potwierdzam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych  

lub faktycznych oraz spełniam jedną z następujących przesłanek: 

 mam ukończony 26 rok życia; 

 pozostaję w związku małżeńskim; 

 mam na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie; dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  

w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek)*; 

 osiągnąłem/-am pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; 

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

w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 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. 

      Obecnie źródłem stałego dochodu, jest nieprzerwane źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym oraz w roku 

bieżącym, a będące wynagrodzeniem z tytułu: umowy o pracę, renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej, alimentów, 

cyklicznie zawieranych umów zlecenia lub umowy o dzieło, posiadania gospodarstwa rolnego i innych * (podać kogo dotyczy 

dochód, źródło dochodu, kwotę wynagrodzenia za ostatni miesiąc oraz okres zatrudnienia)  

Imię i nazwisko 

 (osoba posiadająca dochody) 

Źródło dochodu –  

nazwa firmy (płatnika) 

Kwota miesięcznego dochodu  

(netto) w złotych 

Okres osiągania dochodu  

(daty od – do lub  do nadal)* 

    

    

    

    

    

    

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1. 

 
…….………….........……., dnia ……………………………                                                                                                ………..................................................................    
             miejscowość                                          data                                                                                                                                                                             czytelny podpis studenta  
 

*niepotrzebne skreślić 

 
1 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego – „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”. 

PESEL            

Nazwisko i pierwsze imię  


