
Wzór nr 4 do załącznika nr 7 – oświadczenie o dochodzie utraconym

......................................................…….......…………......…         ……………………….
i m i ę  i  n a z w i s k o  s t u d e n t a                            n r  a l b u m u  

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UTRACONYM 

Oświadczam, że

w dniu ………………………..…….… ja utraciłem/am /członek mojej rodziny………...………………... utracił 

dochód, którego łączna wysokość netto wynosi …………………………………………...………………..…..…zł

za okres …………………....………………………………….…………………………………………….…………… 

z tytułu* …………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..………………………………………………..

……………………………………………………………………………..………………………………………………..

……………………………………………………………………………..………………………………………………..

……………………………………………………………………………..………………………………………………..

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....................................................
miejscowość, data

.......................................................
czytelny podpis studenta

*Utrata dochodu spowodowana jest:

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego w 2020 roku (zaświadczenie pracodawcy wraz z podaniem łącznej wysokości

netto pensji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

2) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego w 2019 roku (zaświadczenie pracodawcy wraz z podaniem łącznej wysokości

netto pensji od 1 stycznia 2019 r. do dnia uzyskania prawa do urlopu wychowawczego w 2019 roku)

3) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych w 2020 roku (zaświadczenie Urzędu Pracy: data utraty oraz łączna wysokość

netto utraconego zasiłku lub stypendium od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

4) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych w 2019 roku (zaświadczenie Urzędu Pracy: data utraty oraz łączna wysokość

netto utraconego zasiłku lub stypendium od 1 stycznia 2019 r. do dnia utraty świadczenia w 2019 roku)

5) utratą  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  2020  roku (zatrudnienie  lub  inna  praca  zarobkowa –  oznacza  to

wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy

lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej,  umowy zlecenia,  umowy o dzieło albo w okresie  członkostwa w

rolniczej  spółdzielni  produkcyjnej,  spółdzielni  kółek  rolniczych  lub  spółdzielni  usług  rolniczych,  a  także  prowadzenie

pozarolniczej  działalności  gospodarczej) (kserokopia  świadectwa  pracy  wraz  z  zaświadczeniem  pracodawcy  o  łącznej

wysokości netto pensji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., kserokopie umów o dzieło, kserokopie umów zleceń wraz z

kserokopią PIT 11)

6) utratą  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  2019  roku (kserokopia  świadectwa  pracy  wraz  z  zaświadczeniem

pracodawcy o łącznej wysokości netto pensji od 1 stycznia 2019 r. do dnia utraty zatrudnienia w 2019 roku , kserokopie umów

o dzieło, kserokopie umów zleceń wraz z kserokopią PIT 11)

7) utratą  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  

a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa

w  ustawie  z  dnia  31  stycznia  2019  r.  o  rodzicielskim  świadczeniu  uzupełniającym  (Dz.  U.  poz.  303)  w  2020  roku,  z

zastrzeżeniem pkt  9 (zaświadczenie  ZUS,  KRUS:  data  utraty  oraz  łączna  wysokość  netto  utraconego  świadczenia  od  1

stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

8) utratą  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  

a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303) w 2019 roku (zaświadczenie

ZUS, KRUS: data utraty oraz łączna wysokość netto utraconego świadczenia od 1 stycznia 2019 r. do dnia utraty świadczenia

w 2019 roku)
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9) obniżeniem  wynagrodzenia  z  tytułu  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  lub  obniżeniem  dochodu  z  pozarolniczej

działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.

111)  z  powodu przeciwdziałania  COVID-19  w 2020  roku  (dokument  potwierdzający  obniżenie  wynagrodzenia  z  tytułu

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia

netto  za  poszczególne  miesiące  lub  dokument  potwierdzający  obniżenie  dochodów  z  tytułu  prowadzonej  działalności

gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne

miesiące)

10) wykreśleniem 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 z późn.

zm.)  w  2020  roku –  (zaświadczenie  o  wykreśleniu  działalności  gospodarczej  lub  zawieszeniu  jej  wykonywania  wraz  z

podaniem łącznej wysokości netto utraconego dochodu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

11) wykreśleniem 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 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) w 2019 roku –

(zaświadczenie  o  wykreśleniu  działalności  gospodarczej  lub  zawieszeniu  jej  wykonywania  wraz  z  podaniem  łącznej

wysokości netto utraconego dochodu od 1 stycznia 2019 r. do dnia wykreślenia/zawieszenia działalności w 2019 roku)

12) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej w 2020 roku (zaświadczenie wraz z podaniem łącznej wysokości netto utraconego świadczenia od 1

stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

13) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej w 2019 roku (zaświadczenie wraz z podaniem łącznej wysokości netto utraconego świadczenia od 1

stycznia 2019 r. do dnia utraty świadczenia w 2019 roku)

14) 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  w  2020 roku (kserokopia  aktu  zgonu  osoby  zobowiązanej  do  świadczeń

alimentacyjnych, zaświadczenie wraz z podaniem łącznej wysokości netto utraconego świadczenia od 1 stycznia 2019 r. do 31

grudnia 2019 r.)

15) 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  w  2019 roku (kserokopia  aktu  zgonu  osoby  zobowiązanej  do  świadczeń

alimentacyjnych, zaświadczenie wraz z podaniem łącznej wysokości netto utraconego świadczenia od 1 stycznia 2019 r. do dnia

utraty świadczenia w 2019 roku)

16) utratą świadczenia rodzicielskiego  (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.)  w 2020 roku  (zaświadczenie wraz z podaniem łącznej

wysokości netto utraconego świadczenia od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.)

17) utratą świadczenia rodzicielskiego  (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.)  w 2019 roku  (zaświadczenie wraz z podaniem łącznej

wysokości netto utraconego świadczenia od 1 stycznia 2019 r. do dnia utraty świadczenia w 2019 roku)

18) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników (obowiązuje od 1 stycznia

2016 r.) w 2020 roku (zaświadczenie wraz z podaniem łącznej wysokości netto utraconego świadczenia od 1 stycznia 2019 r. do

31 grudnia 2019 r.)

19) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników (obowiązuje od 1 stycznia

2016 r.) w 2019 roku (zaświadczenie wraz z podaniem łącznej wysokości netto utraconego świadczenia od 1 stycznia 2019 r. do

dnia utraty świadczenia w 2019 roku)

20) utratą stypendium doktoranckiego  określonego w art.  209 ust.  1  i  7  ustawy z dnia  20 lipca 2018 r.  –  Prawo o szkolnictwie

wyższym  i  nauce  lub  stypendium  doktoranckiego  określonego w art.  200  ust.  1  ustawy z  dnia  27  lipca  2005  r.  -  Prawo o

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).


