
 

Załącznik nr 23  do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ STUDE NTA 

OBYWATELA UKRAINY UPRAWNIONEGO DO UBIEGANIA SI Ę OSTYPENDIUM 

SOCJALNE W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ * 

 Pan/i 

 ……………………………………… 

         kierunek: …………………………… 

         rok studiów: ………., semestr: ……..  

         tryb studiów: ………………………... 

         rodzaj: ………………………………. 

         numer albumu: ……………………… 

         adres: ………………………………..,  

 ……………………………………….. 

Oświadczam, że  moja rodzina składa si ę z niżej wymienionych osób, 

pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie domowym:  

  
Lp. 

  
Stopie ń pokrewie ństwa  

  

  
Data 

urodzenia   
 

 
 
    Pokrewie ństwo  

 
Główne zaj ęcie 

1.    WNIOSKODAWCA  

2.           

3.    
  

     



4.         

5.    
  

     

6.    
  

     

7.    
  

     

  
 Dochody członków rodziny:  

1. ……………………………………… [wnioskodawca]  
 

Dochód netto z tytułu: Roczny: Miesięczny: 

Ogólny:   

Nieopodatkowany:   

 
2. ………………………………………[matka]   

 
Dochód netto z tytułu: Roczny: Miesięczny: 

Ogólny:   

Nieopodatkowany:   

 
3. ………………………………………[ojciec] 

 
Dochód netto z tytułu: Roczny: Miesięczny: 

Ogólny:   

Nieopodatkowany:   

 
4. ………………………………………[rodze ństwo] 

 
Dochód netto z tytułu: Roczny: Miesięczny: 

Ogólny:   

Nieopodatkowany:   

 
5. ………………………………………[rodze ństwo] 

 
Dochód netto z tytułu: Roczny: Miesięczny: 

Ogólny:   

Nieopodatkowany:   

 



6. ………………………………………[rodze ństwo] 
 

Dochód netto z tytułu: Roczny: Miesięczny: 

Ogólny:   

Nieopodatkowany:   

 
Oświadczam, że miesi ęczny dochód przypadaj ący na jedn ą osob ę  

w mojej rodzinie w roku 2021 wyniósł : …………………… zł   

Oświadczam równie ż, że: 

€ ** po przyjeździe z Ukrainy do Polski wyjechałam/em z powrotem do Ukrainy na 
okres od ……..……… do ………………….. 

€ ** po przyjeździe z Ukrainy do Polski  nie wyjechałam/em  z powrotem do 
Ukrainy. 
 

Miejsce i data ……………….                      Czytelny podpis…………….……………… 
 

OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 

Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U z 2022 poz.1138 ) - „Kto, w celu osi ągni ęcia korzy ści 

majątkowej, doprowadza inn ą osob ę do niekorzystnego rozporz ądzenia 

własnym lub cudzym mieniem za pomoc ą wprowadzenia jej w bł ąd albo 

wyzyskania bł ędu lub niezdolno ści do nale żytego pojmowania przedsi ębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolno ści od 6 miesi ęcy do lat 8” – oraz 

odpowiedzialności dyscyplinarnej z § 21 ust. 4 i 5 i § 23 ust. 3 Regulaminu świadczeń 

dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. z późn. zm., 

oświadczam, że dane wskazane powyżej są prawdziwe, w tym:  

- dochody moje i mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym;  

- podany stan mojej rodziny jest aktualny na dzień składania wniosku. 

 

Miejsce i data ……………….…….                      Czytelny podpis…………….…….…… 

  



* Dotyczy obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.; dalej: o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ). Zgodnie z art. 2 ust. 1 

w/w ustawy: „ Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przybył legalnie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za 

legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do określenia okresu 

pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). 

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie 

dotyczącym matki.” 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa „Ustawa określa szczególne zasady 

zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających 

Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych 

przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”  

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 10 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „Obywatel Ukrainy, którego pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 

ust. 1, będący studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa 

w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy.”  

Z kolei art. 41 ust. 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi, że „Obywatel Ukrainy, o którym mowa 

w ust. 10, ubiegający się o stypendium socjalne albo o kredyt studencki składa 

oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.” 



** właściwe zaznaczyć 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „Wyjazd obywatela Ukrainy z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go 

uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1.” 

Objaśnienia 

Rodzina  oznacza następujących jej członków:  

1. studenta;  

2. małżonka studenta;  

3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta; 4. będące na utrzymaniu 

osób, o których mowa w pkt 1-3, 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.  

Wysokość miesi ęcznego dochodu  na osobę w rodzinie studenta oblicza się, 

sumując dochody roczne studenta i rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez 

liczbę miesięcy w roku kalendarzowym (miesięczny dochód rodziny) oraz liczbę osób 

w rodzinie studenta (miesięczny dochód na członka rodziny). 

W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego  przyjmuje się, że  

z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 1/12 dochodu 

ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS 

(http://www.stat.gov.pl) na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.  


