Załącznik nr 9-E
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

.........................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
rok studiów …………………… stopień…………………….
…………………………………………………………………
kierunek

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 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” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

Oświadczam, że*:
I.
Nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełniam jedną
z następujących przesłanek:



ukończyłem/łam 26 rok życia



mam na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie/dzieci pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia) /dzieci niepełnosprawne bez względu na
wiek** (należy dołączyć kopię aktu urodzenia – oryginał do wglądu)



pozostaje w związku małżeńskim (należy dołączyć kopię aktu małżeńskiego – oryginał do wglądu)



osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej (dokument potwierdzający okres przebywania
w pieczy zastępczej)

II.
Nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełniam łącznie
następujące warunki:
 posiadam stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym ,
1

 posiadam stałe źródło dochodów w roku bieżącym ,
1

 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.

....................................
(miejscowość, data)

...........................................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* właściwe zaznaczyć
** niepotrzebne skreślić
1

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować powyższe przedstawiając
m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu
renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty itp.

