Załącznik nr 7
do Wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019
-------------------------------------------------------------(imię i nazwisko)
-------------------------------------------------------------(adres zamieszkania)
-------------------------------------------------------------(nr albumu, kierunek, tryb studiów)
-------------------------------------------------------------(kontaktowy numer telefonu, adres e-mail)

Przemyśl, ………………… 20….r.

OŚWIADCZENIE
O DOCHODZIE UTRACONYM

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że
w dniu…………………………utraciłem(am) dochód, z tytułu………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………

……….………..……………..……………….
(miejscowość oraz data)

*

……………………………………………………
(własnoręczny czytelny podpis osoby składającej
oświadczenie)

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

POUCZENIE!
Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zmn.), tzn.:
1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
2) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
5) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w
rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),
6) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
7) utratę 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) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym
Uwaga: Przepisów o utracie dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z
tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny studenta
utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego
pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. –
art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych

