
         Załącznik Nr 3 do Regulaminu 
 

Imi ę i nazwisko studenta  składającego oświadczenie …………..…………..…………..…………... 

Adres zamieszkania …………………..………………………….……………………..……………… 
 

OŚWIADCZENIE  
NIEZBĘDNE DO USTALENIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA I JE GO RODZINY   

(wypełnić te punkty, które dotyczą studenta i członków rodziny) 
 

 

1. Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe:  
dochód z tytułu: umowy o pracę/renty/emerytury/umowy cywilnoprawnej/zasiłku lub 
stypendium dla bezrobotnych/inne dochody - uzyskują:                                                                                              

Nazwisko i imię 
wnioskodawca/stopień 

pokrewieństwa: 
matka/ojciec/brat/siostra/mąŜ/Ŝona 

 

Źródło dochodu 
wpisać: praca, renta, emerytura, zasiłek, 

inne 

   
   
   
   
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu uzyskanego  
z trzech ostatnich miesięcy. 
 
2. Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe:  
dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie: zasad ogólnych, ryczałtu 
ewidencjonowanego, karty podatkowej uzyskują: 

Nazwisko i imię wnioskodawca /stopień pokrewieństwa: 
matka/ojciec/brat/siostra/mąŜ/Ŝona 

  
  
Do wniosku naleŜy dołączyć oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu uzyskanego  
z trzech ostatnich miesięcy, stanowiące Załącznik nr 4 do Regulaminu. 
 
3. Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe:  
      status osoby niepracującej lub bezrobotnej bez prawa do zasiłku posiadają:  

Nazwisko i imię 
wnioskodawca/stopień 

pokrewieństwa: 
matka/ojciec/brat/siostra/mąŜ/Ŝona 

Status: 
(wpisać właściwy np. gospodyni 

domowa/bezrobotny bez prawa do 
zasiłku 

   
   
   

 
4. Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe:  
status rolnika –właściciela lub współwłaściciela gospodarstwa rolnego posiadają:  

Nazwisko i imię wnioskodawca/stopień pokrewieństwa: 
matka/ojciec/brat/siostra/mąŜ/Ŝona 

  
  
  
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za bieŜący 
rok. 



5. Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe:  
status ucznia/studenta posiadają: 

Nazwisko i imię 

wnioskodawca 
/stopień 

pokrewieństwa: 
brat/siostra/mąŜ/Ŝona/

syn/córka 

Nazwa uczelni/szkoły 
Planowany termin 

ukończenia 
uczelni/ szkoły 

    
    
    
    
    
 
6. Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe:  
      w skład mojej rodziny wchodzą dzieci do szóstego roku Ŝycia – nieobjęte obowiązkiem szkolnym: 

Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa: brat/siostra/syn/córka 
  
  
  

 
 

7.  Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe: 

      alimenty otrzymywane są przez następujących członków mojej rodziny: 
Nazwisko i imię Wnioskodawca/brat/siostra/syn/córka 

  

  
  
Do wniosku naleŜy dołączyć wyrok zasądzający alimenty lub zaświadczenie dokumentujące wysokość 
otrzymywanych aktualnie świadczeń alimentacyjnych albo zaświadczenie o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów. 
 
 
8.  Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe: 
 w związku z brakiem dochodu, moja rodzina korzysta z następujących form pomocy 

społecznej: 

 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, stałe, okresowe, celowe lub inne*)  

 inne dochody ………………………………………………………………………………….. 
 
9. Świadomy(a), iŜ na podstawie art. 286 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy grozi kara pozbawienia wolności oświadczam, Ŝe: 
moja rodzina posiada inne źródła utrzymania (wpisać jakie oraz podać ich aktualną miesięczną 
wysokość)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

 

...........................................                         ............................................. 

    (miejscowość, data)                                    (czytelny podpis studenta)  
 

 właściwe zakreślić  


