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Załącznik 8

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM
W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI*
Oświadczam, że w roku …………. od miesiąca ………………………..…………
uzyskałem/-am dochód z tytułu……………………………………………………………………..
i na dzień składania wniosku nadal go osiągam. Z tego tytułu w roku …………. osiągnąłem/-am
dochód w kwocie ………………..
Do oświadczenia dołączam zaświadczenie od płatnika dochodu o okresie otrzymywania
tego dochodu i jego wysokości (brutto i netto) otrzymanej w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki.
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
………..………..……………..…………
(Podpis osoby składającej oświadczenie)
Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących
okoliczności:
1)
zakończenia urlopu wychowawczego,
2)
uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3)
uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4)
uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5)
rozpoczęcia 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,
6)
uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7)
uzyskania świadczenia rodzicielskiego (obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.),
8)
uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników (obowiązuje od 01 stycznia 2016 r.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 1309 z późn. zm.) wyłącznie w celu i w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej.
…………………………………..
Podpis

Oświadczam, że zostałam uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w § 1 art.
286 Kodeksu Karnego – „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzania jej w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211-212 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 z późn. zm.)
…………………………………..
Data i podpis

