Załącznik nr 5a do Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

OŚWIADCZENIE STUDENTA
O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW,
OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH
(dotyczy studentów, którzy spełniają warunki określone w art. art. 88 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce)*

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikających z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej
w art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

oświadczam, iż
nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz spełniam
przesłanki (co najmniej jedną):
a) ukończyłem/am 26. rok życia,
b) pozostaję w związku małżeńskim,
c) mam na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt d) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (tj. 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)
d) osiągnąłem/am pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
e) posiadam stałe źródło dochodów i mój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz
w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia niniejszego oświadczenia, 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.

Jarosław, dnia: …………………..

……………………………….…….
(czytelny podpis studenta)
POUCZENIE

*

Oświadczenie składają studenci, którzy spełniają warunki określone w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
Art. 88 ust. 2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów
prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby
oraz będące na ich 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, jeżeli spełnia jeden z następujących
warunków:
1) ukończył 26. rok życia;
2) pozostaje w związku małżeńskim;
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt d) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. 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
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
5) posiada stałe źródło dochodów i jego 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.

