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Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta  

ubiegającego się o świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej  

na Uniwersytecie Warszawskim 

 

Uwagi ogólne: 

1. Ilekroć mowa o dochodzie, należy podać dochód netto. 

2. Ilekroć należy podać liczbę, pytanie tyczy się liczby sztuk a nie kwoty. 

3. Jeśli przewidziane na odpowiedź miejsce nie wystarcza, można ją zamieścić na formularzu 

Załącznika nr 1, wskazując numer punktu, którego dotyczy odpowiedź  

i dołączyć do Oświadczenia. 

 

I. Dane studenta  

 

Imię:  _________________________ 

Nazwisko: _________________________ 

Imię matki: _________________________ 

Imię ojca: _________________________ 

Nr albumu:  _________________________ 

Kierunek studiów: _________________________ 

Stopień i rok:  _________________________ 

 

II. Pełny adres zamieszkania studenta 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

         -             __________________ 

        Adres zamieszkania rodziny studenta 

_______________________________ 

_______________________________ 

        -             _________________ 

III. Sytuacja rodziny: 
 

 1) ubóstwo 
 2) sieroctwo 

 3) bezdomność 

 4) bezrobocie 

 5) niepełnosprawność 

 6) długotrwała lub ciężka choroba 

 7) alkoholizm 

 8) sytuacja kryzysowa 

 9) klęska ekologiczna 

 10) inne (jakie?)____________________
          
IV. Z jakich form pomocy ośrodka pomocy społecznej korzysta student/rodzina?  

W jakiej wysokości wsparcie otrzymała w roku poprzednim i roku bieżącym? 
 

 1) świadczenie wychowawcze (500+) -          2016 ___________zł 

 2) świadczenie rodzicielskie (tzw. „kosiniakowe”)        2016 ___________zł 

 3) zasiłek rodzinny -    2015 ___________zł  2016 ___________zł 

 4) zasiłek stały –    2015 ___________zł  2016 ___________zł 

 5) zasiłek okresowy –   2015 ___________zł  2016 ___________zł 

 6) zasiłek celowy –    2015 ___________zł  2016 ___________zł 

 7) zasiłek pielęgnacyjny –   2015 ___________zł  2016 ___________zł 

 8) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) -   

       2015 ___________zł   2016 ___________zł 

 9) inne (jakie?)    ___________________________________________________________________ 

                                                                 2015 ___________zł   2016 ___________zł 
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Jeśli rodzina nie korzysta/-ła z pomocy OPS to dlaczego? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

V. Czy student/rodzina korzystała lub korzysta z pomocy innych osób lub pomocy instytucji 
(TAK/NIE)?        
 
Jeśli tak, to z czyjej pomocy?

 1) rodziny 
 2) partnera studenta 
 3) partnera rodzica 
 4) osób obcych 

  5) kościołów lub związków wyznaniowych      
    6) organizacji samopomocowych pozarządowych (np. fundacji) 
   7) szkół (np. wyprawki, stypendia szkolne) 
   8) szkół wyższych (np. stypendia)    

   9) innych instytucji (jakich?)_______________________________________ 
 

VI. Formy otrzymywanej pomocy 
 

 1) finansowa 
 2) rzeczowa 
 3) w naturze 
 4) usługowa 
 5) inna, jaka? ________________________________________________________ 

 
VII. Posiadane dobra materialne 
 

1) nieruchomości 

 

Lp. Rodzaj (np. dom, mieszkanie) Lokalizacja (miejscowość) Metraż (m2) Wartość (zł) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

2) mienie ruchome (pojazdy mechaniczne, np. samochód osobowy, samochód 

dostawczy, motocykl, kombajn, traktor, łódź) 

 

Lp. Rodzaj (np. motocykl) Marka i model Rok produkcji Rok nabycia Wartość (zł) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

3) inne 

rodzaj: _________________________________________   kwota: _______________ zł 

 _________________________________________     _______________ zł 

 _________________________________________     _______________ zł 
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VIII. Osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego rodziny studenta (także osoby, które wpierają finansowo to gospodarstwo nawet jeśli nie są 
spokrewnione; należy wskazać źródła utrzymania wszystkich członków, podając również dochody, których nie obejmuje zeznanie podatkowe; 
jedna osoba może podać więcej niż jedno źródło utrzymania). 
 

Lp. Imię Nazwisko 
 Data 

urodzenia 
(dd – mm – rrrr) 

Stopień 
pokrewieństwa 
wzgl. studenta 

Stan 
cywilny 

Miejscowość  
pracy lub nauki 

Główne źródło 
utrzymania 

Miesięczna 
wysokość dochodu 

w danym roku  

1.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   

2.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   

3.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   

4.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   

5.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   

6.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   

7.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   

8.   ___ – ___ – ______   
2015:  2015:   

2016:  2016:   
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IX. Działalność gospodarcza (jeśli prowadzona jest więcej niż jedna, należy dołączyć kolejny 
egzemplarz tej strony formularza, osoby dla każdej działalności) 
 

  Nazwa firmy:    ____________________________________________________________________ 

  Imię i nazwisko właściciela:  ____________________________________________________________________ 

  Miejscowość działania: ____________________________________________________________________ 

 

  Podstawowa działalność przedsiębiorstwa:  ________________________________________ 

  Liczba zatrudnianych osób:     ___________ 

   

  NIP:  ____________________________________ 

  REGON:____________________________________ 

 

  Forma działalności: 

 1) indywidualna 

 2) spółka cywilna 

 3) spółka jawna 

 4) spółka partnerska 

 5) spółka z o.o. 

 6) spółka komandytowa 

 7) spółka akcyjna 

 8) spółka komandytowo - akcyjna 

   

  Forma opodatkowania: 

   1) zasady ogólne 

   2) ryczałt 

   3) karta podatkowa 

   4) podatek liniowy 

 

   

  Data rozpoczęcia wykonywania działalności:   ________________________________________ 

 

  Data zamknięcia działalności gospodarczej:  ________________________________________ 

  Powody zamknięcia działalności   ________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________________  

 

  Okresy zawieszenia działalności:    ________________________________________ 

  Powody zawieszania działalności:   ________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________________  

 

 

  Aktualny miesięczny dochód z działalności:  ___________ zł 
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X. Gospodarstwo rolne 

  
  Rozmiar gospodarstwa w ha fizycznych:  __________ ha 

  Rozmiar gospodarstwa w ha przeliczeniowych: __________ ha 

  
  Posiadane zwierzęta hodowlane: 

 1) bydło   (ile? ________) 

 2) trzoda chlewna  (ile? ________) 

 3) drób   (jaki? _________________________ ile? ________) 

 4) inne   (jaki? _________________________ ile? ________) 

 4) inne   (jaki? _________________________ ile? ________) 

 4) inne   (jaki? _________________________ ile? ________) 

 
  Rośliny uprawne, plony (główne, także sadownicze): 

   nazwa: _________________________  areał: __________ ha 

   nazwa: _________________________  areał: __________ ha 

   nazwa: _________________________  areał: __________ ha 

   nazwa: _________________________  areał: __________ ha 

 
  Forma zbytu plonów:  

 1) sprzedaż indywidualna 

 2) sprzedaż w skupie 

 3) sprzedaż na giełdzie 

 4) użytek własny 

 5) inna (jaka?) ______________________ 

 

  Posiadanie stawów rybnych (TAK/NIE) 

  1) sprzedaż indywidualna ryb 

    2) sprzedaż hurtowa 

  3) na cele własne 

 

  Posiadanie pasieki (TAK/NIE) Liczba uli: _______ sztuk 

  1) sprzedaż indywidualna miodu 

    2) sprzedaż hurtowa 

  3) na cele własne 

 

Rzeczywisty dochód z gospodarstwa w ostatnim roku: _____________________ zł 

 

 

XI. Posiadane oszczędności i papiery wartościowe 

źródło: _________________________________________   kwota: _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 
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XII. Dom rodzinny 

1) odrębne mieszkanie własnościowe 

2) odrębne mieszkanie wynajmowane 

3) odrębny dom własnościowy 

4) odrębny dom wynajmowany 

5) dom współdzielony z rodziną   (z kim? _________________ czyj?________________) 

6) mieszkanie współdzielone z rodziną  (z kim? _________________ czyj?________________) 

7) komunalny/kwaterunkowy 

8) brak mieszkania 

9) inne (jakie? _________________________________ )  

 

Miesięczny koszt (czynsz, najem, media): ________________ zł 

 

XIII. Miejsce zamieszkania studenta 

1) dom rodzinny 

2) dom studenta UW 

3) dom studenta innej uczelni 

4) wynajmowany pokój 

5) wynajmowane mieszkanie 

6) u rodziny 

7) u partnera 

8) inne (gdzie? _________________________________ )  

 

Miesięczny koszt (czynsz, najem, media): ________________ zł 

 

XIV. Jak długo i dlaczego rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

XV. Łączny miesięczny dochód rodziny i źródła utrzymania razem ze źródłami 

nieuwzględnianymi przy obliczaniu dochodu do stypendium socjalnego (w tym m.in.: 

dochody z tytułu pracy, emerytury, renty, zasiłki, świadczenia, pomoc osób trzecich, 

stypendia, zbyt plonów, wynajem, alimenty, nagrody) 
 

  źródło: _________________________________________ dochód: _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

   _________________________________________   _______________ zł 

 

                  RAZEM: _______________ZŁ 
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XVI. Miesięczne koszty życia 
 

1) czynsz i najem dla domu rodzinnego   ____________ zł 

2) prąd       ____________ zł 

3) ogrzewanie (jakie? ______________________________)  ____________ zł  

4) woda       ____________ zł 

5) gaz        ____________ zł 

6) kredyt hipoteczny      ____________ zł 

7) inne kredyty (na co? ____________________________)  ____________ zł 

8) internet       ____________ zł 

9) telefony       ____________ zł 

10) inne rachunki      ____________ zł 

11) bilety komunikacji publicznej    ____________ zł 

12) opłaty za żłobek/przedszkole    ____________ zł 

13) opłaty za szkołę/bursę/internat    ____________ zł 

14) opłaty za placówki całodobowej opieki   ____________ zł 

15) alimenty na rzecz dzieci spoza rodziny   ____________ zł 

16) leki i leczenie (kogo? ___________ powód? ____________)  ____________ zł 

17) czynsz i najem lokum studenta  (z punktu XI)  ____________ zł 

18) inne (jakie? ______________________________________)  ____________ zł 

19) inne (jakie? ______________________________________)  ____________ zł 

20) inne (jakie? ______________________________________)  ____________ zł 

                RAZEM: ____________ ZŁ 

         

XVII. Inne uwagi o sytuacji majątkowej (to dobre miejsce na wspomnienie chociażby o 
spadkach czy darowiznach, o których wiedza może wpłynąć na obraz sytuacji 
wnioskodawcy) 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oraz 

odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). 

 

 

 _____________________________________________________ 

podpisy osób, których dotyczy oświadczenie 

(wszyscy pełnoletni wymienieni w punkcie VIII) 
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POUCZENIE 

Art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.): 

§ 1. 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. 

Art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z 

późn. zm.): 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta 

student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem 

koleżeńskim samorządu studenckiego. 

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję 

dyscyplinarną. 
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Załącznik nr 1 

Punkt, którego dotyczy odpowiedź: ___________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). 

 

 

 

 _____________________________________________________ 

podpisy osób, których dotyczy oświadczenie 

(wszyscy pełnoletni wymienieni w punkcie VIII) 

 

POUCZENIE 

Art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.): 

§ 1. 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. 

Art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.): 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. 

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 

 


