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OŚWIADCZENIE STUDENTA O PROWADZENIU/NIE PROWADZENIU  

WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z RODZICAMI 

 

Dane osobowe składającego oświadczenie: 

 

Nazwisko i imię  
 

PESEL  
 

Nr albumu 

Adres zameldowania na 
pobyt stały 

 

 

Wypełnia student: 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji, odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 kk oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

 

  prowadzę * wspólne gospodarstwo domowe wraz ze swoimi rodzicami oraz, że utrzymujemy się  

z połączonych dochodów członków rodziny wymienionych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej. 

 

imię ojca                       
 

imię matki 

Ulica 
 

nr domu             nr mieszkania 

Miejscowośd 
 

kod pocztowy 

 

 

  nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz oświadczam, że  

         spełniam przynajmniej jeden z następujących warunków: 

 

 1) ukooczyłem/am 26 rok życia 

 2) pozostaję w związku małżeoskim 

 3) mam na utrzymaniu dzieci 

 4) osiągnąłem/am pełnoletniośd, przebywając w pieczy zastępczej 

 5) posiadam stałe źródło dochodów i mój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia jest 

wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.). 

 

W przypadku zaznaczenia pkt 5), proszę wypełnid poniższą tabelkę i załączyd odpowiednie dokumenty. 
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 w poprzednim roku podatkowym w roku bieżącym 

źródła dochodu  
 

 

okres osiągania dochodu  
 

 

dochód po odliczeniach  
 

 

średni miesięczny dochód  
 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. …………………………………………………………………. 
               (miejscowośd i data)                                                                                                          (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

*Oświadczenie składane w przypadku studentów, którzy pomimo spełniania kryteriów samodzielności finansowej prowadzą 

wspólne gospodarstwo razem z rodzicami i utrzymują się z połączonych dochodów członków rodziny oraz chcą byd rozliczani 

razem z rodzicami. Po złożeniu oświadczenia uprawnienia studenta do pomocy materialnej ustala się w oparciu o następujący 

skład rodziny: studenta, rodziców studenta, uczące się rodzeostwo do 26 r. ż. (niepełnosprawne bez względu na wiek), małżonka  

studenta, dzieci studenta. 

 


