Załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Białystok, dnia ………………………………………………

………………………………………………….
Imię i nazwisko studenta

WNIOSEK
o uwzględnienie dochodu uzyskanego*/utraconego* w dochodzie rodziny
Wnioskuję o przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy ze
względu na:
1. uzyskanie dochodu1 przez członka mojej rodziny ..............................................................................................................
w

wysokości

.............................................

zł.,

(podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)

co

dokumentuję

następującymi

dokumentami

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. utratę dochodu2 przez członka mojej rodziny ..................................................................................................................
w

wysokości

.............................................

zł.,

(podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa)

co

dokumentuję

następującymi

dokumentami

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Pouczenie:
Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń wynika z:
Art. 233 ustawy Kodeks karny (odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności);
Art. 212 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (kary dyscyplinarne – aż do wydalenia z uczelni włącznie).

Białystok, dnia .......................................

..................................................
(podpis studenta)

1

uzyskanie dochodu następuje z tytułu (zakreślić odpowiedni kwadrat)
 zakończeniem urlopu wychowawczego;
 uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a
także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Wysokość dochodu uzyskanego należy wykazać zaświadczeniem lub oświadczeniem (w przypadku osiągania dochodów z działalności
gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym) dokumentującymi wysokość
dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
2

utrata dochodu z tytułu (zakreślić odpowiedni kwadrat)
 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub
dzierżawą gospodarstwa rolnego;
 wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
 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.
Utratę dochodu dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu lub innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (datę i
wysokość)

* niewłaściwe skreślić

