OŚWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
wnioskującego o przyznanie stypendium
Imię i nazwisko ucznia........................................................................................................................
PESEL......................................................................................................................................................
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym: *
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Pokrewieństwo

Miejsce zatrudnienia lub nauki

wnioskujący o
stypendium

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sytuacja rodzinna ucznia:
Liczba osób w rodzinie ................................

w tym dzieci niepełnoletnich....................

Czy rodzice pracują (tak / nie):

ojciec..................... matka ........................

Czy rodzice są bezrobotni (tak / nie):

ojciec.................... matka ......................

Czy rodzice otrzymują emeryturę / rentę (tak / nie): ojciec..................... matka .....................

Średni dochód miesięczny (netto) na jedną osobę w rodzinie wynosi ……….. PLN**

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 w zw. z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych
danych o ś w i a d c z a m , że podane wyżej informacje dotyczące mojej osoby, składu mojej rodziny, sytuacji
materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

.............................................................................., dnia ..................................................................
(miejscowość)

...........................................................................
(podpis prawnego opiekuna)

Objaśnienie do „Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej..."
* W tabeli należy wymienić wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
W pozycji nr 1 należy wpisać ucznia, ubiegającego się o stypendium, a następnie pozostałych
członków rodziny, określając pokrewieństwo, np. ojciec, matka, dziadek, brat, ojczym itp.
** Wysokość średniego dochodu miesięcznego (netto) na osobę oblicza się dodając dochody
netto z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia wszystkich osób wymienionych w tabeli
i dzieląc tę sumę przez liczbę osób. Należy przy tym uwzględnić wszystkie źródła dochodów,
jak wynagrodzenia za pracę, zasiłki rodzinne, emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, alimenty
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z gospodarstwa
rolnego, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, stałe zasiłki z pomocy społecznej,
dodatek mieszkaniowy oraz stypendia otrzymywane z innych źródeł. Wysokość dochodów z
poszczególnych źródeł powinna być udokumentowana odpowiednimi zaświadczeniami,
decyzjami lub orzeczeniami (nie uwzględniamy oświadczeń PIT- 4).

