
Załącznik Nr 7 
do Regulaminu o przyznawaniu i ustalaniu  
wysokości pomocy materialnej dla studentów WSEH 

 
…………………………………… 
 (imię i nazwisko członka rodziny) 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANYM/UTRACONYM DOCHODZIE 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015, lub po tym roku nastąpiła/nie nastąpiła
1
 utrata 

dochodu, …………………………………………………………………………………………………………. 

krótki opis 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015, lub po tym roku nastąpiło/nie nastąpiło
1
 uzyskanie 

nowego źródła dochodu, ………………………………………………………………………………………. 

        
krótki opis 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  

oświadczenia. 

……………………….   ………………………………………………………. 
 (miejscowość, data)     (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 

 

Pouczenie 
 
UZYSKANIE DOCHODU 

Jeżeli w roku 2015 w rodzinie studenta sytuacja materialna uległa polepszeniu, w związku z pojawieniem się u 

któregoś członka rodziny dochodu z wymienionych niżej powodów, to dochody rodziny z roku 2015 trzeba 
powiększyć o tzw. „dochód uzyskany” – z tym, że jego uzyskanie może być spowodowane tylko i wyłącznie: 

 zakończeniem urlopu wychowawczego, 

 uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

     uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

     uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. 

 
Tylko dochód z ww. źródeł musi być doliczony do dochodów z roku 2015 jako „uzyskany”. 
Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego fakt uzyskania dochodu  i jego kwotę. 
Zgłoszenie "uzyskania dochodu" w rodzinie jest obowiązkiem studenta. 
 
UTRATA DOCHODU  

 
Jeżeli w roku 2015 lub po roku 2015 w rodzinie studenta sytuacja materialna uległa pogorszeniu, w związku z 

utratą przez któregoś członka rodziny dochodu z wymienionych niżej powodów - to do dochodów tej osoby nie 
wlicza się "dochodu utraconego" – z tym, że jego utrata może być spowodowana tylko i wyłącznie:     

 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

 utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

                                                           

1
 Proszę o zaznaczenie właściwego 



 wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania                  
w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej                 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) 

 utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 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, 

     utratą świadczenia rodzicielskiego, 

    utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 
Tylko dochód z ww. sytuacji może nie zostać uwzględniony przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby.  
Zgłoszenie "dochodu utraconego" w rodzinie jest prawem studenta (może, ale nie musi go zgłaszać). 


