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Imię i nazwisko studenta

Miejscowość

…………………………………….
Nr albumu

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego przy ustalaniu dochodu uprawniającego
do pobierania stypendium socjalnego
Proszę o ustalenie dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego z uwzględnieniem uzyskanego dochodu
…………………………………………………, z tytułu (zaznaczyć odpowiednio):
imię i nazwisko osoby, która dochód uzyskała














zakończenia urlopu wychowawczego,
uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskania 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,
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia
w rozumieniu art. 1b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce,
uzyskania dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że uzyskanie dochodu z tego tytułu jest uwzględniane, przy
ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r.

Powyższy dochód to (zaznaczyć odpowiednio):
 dochód uzyskany w roku poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium:

- wysokość uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium
.…………….zł netto
- liczba miesięcy, w których dochód był uzyskiwany ……………..
 dochód uzyskany po roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium:

- wysokość dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty: ………....... zł netto
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk 1), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2
oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem
świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego.

……………………...……..
podpis studenta

Pouczenie:
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 18 pkt 2-5 regulaminu.
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
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„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej
w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
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