Załącznik nr 7
do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY STUDENTA O DOCHODZIE UTRACONYM/ UZYSKANYM
I .1. DOCHÓD UTRACONY ( w roku 2020/2021/2022):
Nazwisko i imię osoby, która
uzyskała dochód

Źródło uzyskania dochodu – nazwa firmy

Podstawa uzyskiwania dochodu – umowa o
pracę, umowa zlecenie, staż, renta,
emerytura, inne

Data UTRATY dochodu – data wypowiedzenia umowy
o pracę, zlecenia, data rozpoczęcia urlopu
wychowawczego

Całkowita kwota netto dochodu z 20…
roku

Pole 1

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Miejscowość, data

Czytelny podpis studenta

II. 1. DOCHÓD UZYSKANY (w roku 2020 pod warunkiem, iż dany dochód uzyskiwany jest do chwili obecnej)
Nazwisko i imię osoby, która
uzyskała dochód

Podstawa uzyskiwania dochodu – umowa o
pracę, umowa zlecenie, staż, renta,
emerytura, inne

Okres uzyskiwania dochodu z danego źródła:
od 2020 r.– DO CHWILI OBECNEJ
(dokładna data uzyskania dochodu)

1. Liczba miesięcy
uzyskiwania dochodu
w 2020 roku

2. Cała kwota netto
dochodu uzyskanego
w 2020 roku

3. Kwota miesięczna (całkowita kwota
dochodu uzyskanego podzielona przez
liczbę miesięcy przez które dochód był
uzyskiwany = poz.2/ poz.1)

Pole 2

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Miejscowość, data

Czytelny podpis studenta
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2. DOCHÓD UZYSKANY (w roku 2021 lub 2022):

Nazwisko i imię osoby, która uzyskała dochód

Podstawa uzyskiwania dochodu – umowa o
pracę, umowa zlecenie, staż, renta,
emerytura, inne

Źródło uzyskania dochodu – nazwa firmy

Data UZYSKIWANIA dochodu – np. data
zawarcia umowy o pracę, umowy-zlecenia
data zakończenia urlopu wychowawczego

Kwota netto uzyskana z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty

Pole 3

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Miejscowość, data
Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku
zaistnienia następujących okoliczności:
1)
2)
3)
4)

zakończenia urlopu wychowawczego;
uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
uzyskania
zasiłku
przedemerytalnego
lub
świadczenia
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
5) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie
jej wykonania;
6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub
zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej;
7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników;
9) uzyskanie stypendium doktoranckiego
10) uzyskanie dodatku solidarnościowego.

Czytelny podpis studenta
Za utratę dochodu uznaje się utratę, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami:
1)
2)
3)
4)

uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego
5) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonania;
6) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
8) utratę świadczenia rodzicielskiego;
9) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
10) utrata stypendium doktoranckiego.
11) Obniżenie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z
pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVId-19
12) Utrata dodatku solidarnościowego
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