
 

 
………………………………….. 

Miejscowość, data 

 
OŚWIADCZENIE 

o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych 

warunków samodzielności finansowej wedle art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

 
Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  
 

 

……………   …………………………… 
       data                podpis studenta  

Oświadczam, że spełniam warunki jednego z dwóch poniższych punktów: 

1) spełniam jedną z następujących przesłanek: 
 proszę wpisać 

TAK/NIE 

a) ukończyłam/ukończyłem 26. rok życia    

b) pozostaję w związku małżeńskim  

c) 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 i 

nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

 

d) osiągnąłem/osiągnęłam pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej  

 

ALBO  

 

2) spełniam łącznie następujące warunki: 
proszę wpisać 

TAK/NIE 

a) posiadam stałe1 źródło dochodów  w ostatnim roku podatkowym, 

b) posiadam stałe źródło dochodów  w roku bieżącym , 

c) mój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty 

określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

 

 

Jeśli w pkt 2) wpisane zostało TAK, proszę wypełnić poniższą tabelę:  

 

 
kwota dochodu netto 

studenta 

Średni miesięczny dochód w 

roku bazowym2 
 

Miesięczny dochód uzyskany 

w roku bieżącym3 
 

 

 
……………   …………………………… 

       data                podpis studenta  

                                                 
1 Stałe źródło  dochodu oznacza  nieprzerwane źródło  dochodu  w  roku,  czyli  dla  ostatniego  roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. 

W szczególnych przypadkach Uczelnia może uznać źródło dochodu  jako  stałe  np.  w  sytuacji  rozpoczęcia  pracy  później  niż w  styczniu,  

pod  warunkiem, że przy  wyliczeniu  miesięcznego  dochodu  studenta  dochód  z  ostatniego  roku  podatkowego  będzie traktowany jako 

dochód z 12 miesięcy. Stałe źródło  dochodu  student  lub  małżonek  studenta  dokumentuje  odpowiednim  zaświadczeniem   np.   

zaświadczenie  z  zakładu  pracy  o  zatrudnieniu,  umowy  cywilnoprawne  (zlecenia,  o  dzieło), decyzje o przyznaniu renty, zaświadczenie z 

urzędu skarbowego. 
2 Sposób obliczania zgodny z art. 5 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych: „W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, 

osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając 

dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli 

się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub 

weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.” 
3 Sposób obliczania zgodny z art. 5 ust. 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych: „W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, 

osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód 

ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 

prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, 

jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych”. 


