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Załącznik Nr 1e - do regulaminu świadczeń 

 

             ....................................... 
  (miejscowość, data) 

  

(nazwisko i imię) (nr albumu) 

  

(wydział) (rok i semestr studiów ) 

  

(kierunek studiów) PESEL 

  

(forma studiów – stacjonarna, niestacjonarna)  (telefon kontaktowy) 

  

(adres stałego miejsca zamieszkania) (adres e-mailowy) 

 
KOMISJA STYPENDIALNA / ODWOŁAWCZA KOMISJA 
STYPENDIALNA* 
 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
 

 

 
OŚWIADCZENIE STUDENTA/KI O DOCHODZIE UTRACONYM/UZYSKANYM 

 

 
1. DOCHODY UTRACONE (w roku 2018 lub w roku obecnym):  

 
Nazwisko i imię 
osoby, która utraciła 
dochód  

Źródło utraty 
dochodu  
(nazwa firmy)  

Rodzaj dochodu 
(forma zatrudnienia)  

Data utraty dochodu  Całkowita kwota 
netto dochodu 
utraconego w roku 
2018 lub w roku 
obecnym **  

Liczba m-cy 
zatrudnienia  

Średnia miesięczna  
kwota dochodu 
utraconego  

       

       

       

RAZEM  

 
 

2. DOCHODY UZYSKANE w roku 2018 (pod warunkiem, iż dany dochód uzyskiwany jest do chwili obecnej): 

 
Nazwisko i imię 
osoby, która 
uzyskiwała dochód  
(zaświadczenie z 
US)  

 
Źródło uzyskania 
dochodu  
(nazwa firmy)  

Rodzaj dochodu 
(forma zatrudnienia)  

Data uzyskania 
dochodu  

Całkowita kwota 
netto dochodu 
uzyskanego w 2018 
roku**  

Liczba m-cy 
zatrudnienia  

Średnia miesięczna  
kwota dochodu 
uzyskanego  

       

       

RAZEM  
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3. DOCHÓD UZYSKANY w roku 2019 (pod warunkiem, iż dany dochód uzyskiwany jest do chwili obecnej):  

 
Nazwisko i imię osoby która 
uzyskała dochód  

Źródło uzyskania dochodu  
(nazwa firmy)  

Rodzaj dochodu (forma 
zatrudnienia  

Data uzyskania dochodu  Dochód netto uzyskana  
z m-ca następnego po 
miesiącu w którym dochód 
został osiągnięty**  

     

     

RAZEM  

 
 
* niepotrzebne skreślić 
**Dochód netto ustala się na podstawie uzyskanego przychodu, pomniejszonego: o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, składkę 
zdrowotną 9% i należny podatek.  
 
 

 
1. W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta w stosunku do dochodów wyliczonych na podstawie dochodów z roku 

kalendarzowego poprzedzających złożenie wniosku uległa pogorszeniu na skutek utraty źródła dochodu przez członków rodziny 
wykazanych we wniosku do stypendium (w roku 2018 lub w roku obecnym), obliczając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego 
(utratę dochodu należy udokumentować odpowiednimi dokumentami).  

2. Za utratę dochodu uważa się:  

 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 

 utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

 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); 

 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 i 858) 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.3); 

 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 lub utratą świadczeń 
pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 
świadczeń alimentacyjnych; 

 utratą świadczenia rodzicielskiego; 

 utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając jego dochód, 
uzyskany w tym roku dzieli się przez liczbę miesięcy w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu 
ustalania prawa do stypendium.  

4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jego dochód netto 
ustala się na podstawie uzyskanego za pierwszy pełny przepracowany miesiąc przychodu, obliczonego jako przychód z danego 
miesiąca pomniejszony: o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną 9% i należny podatek.  

5. Za uzyskanie dochodu uważa się:  

 zakończeniem urlopu wychowawczego;  

 uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

 uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

 uzyskaniem 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; 

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 
16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych;  

 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

 uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 

 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
6. Obliczenie miesięcznego dochodu za niepełny rok:  

 jeżeli liczba miesięcy nie jest całkowita, to niepełny miesiąc należy liczyć wtedy, gdy dochód był osiągnięty przez co najmniej 15 lub 
więcej dni tego miesiąca; 

 jeżeli liczba miesięcy nie jest całkowita a dochód był osiągany przez mniej niż 15 dni tego miesiąca to wtedy nie należy liczyć tego 
miesiąca.  

7. Następujące dochody nie mogą być traktowane jako dochody utracone lub uzyskane:  

 zmiana warunków zatrudnienia (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie 
wymiaru etatu); 

 przebywanie na urlopie bezpłatnym; 

 dochody z działalności gospodarczej, która została jedynie zawieszona; 

 nagrody i wyrównania otrzymane jednorazowo w roku 2018 za lata wcześniejsze; 

 zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup lub wydzierżawienie).  
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Wymagane załączniki  (Uwaga, odpowiednio udokumentowana utrata / uzyskanie dochodów będzie stanowiło podstawę do rozpatrzenia 

wniosku) 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
         

        ……………….…………............................... 
            (data i podpis studenta) 

 
 

 
Utratę dochodu i jego wysokość dokumentujemy:  

 zaświadczeniem z zakładu pracy lub z odpowiedniej instytucji o dacie uzyskania prawa do urlopu wychowawczego oraz o kwocie netto 
utraconego dochodu,  

 oryginałem decyzji z urzędu pracy o przyznaniu zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych ze wskazaniem daty utraty dochodu lub 
zaświadczenie z urzędu pracy o utracie prawa do tych świadczeń oraz zaświadczenie o kwocie netto utraconego dochodu,  

 oryginałem świadectwa pracy lub innej pracy zarobkowej ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz zaświadczeniem z zakładu pracy o 
kwocie netto utraconego dochodu,  

 oryginałem decyzji w sprawie uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej ze wskazaniem daty utraty dochodu lub zaświadczenie 
z odpowiedniej instytucji o utracie prawa do tych świadczeń oraz zaświadczeniem o kwocie netto utraconego dochodu,  

 oryginałem decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej i oświadczeniem o kwocie netto utraconego dochodu, 

 zaświadczeniem o zawieszeniu działalności gospodarczej w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem i oświadczeniem o kwocie 
netto utraconego dochodu,  

 zaświadczeniem z odpowiedniej instytucji o przyznaniu prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze wskazaniem daty utraty dochodu lub 
zaświadczenie z odpowiedniej instytucji o utracie prawa do tych zasiłków oraz zaświadczeniem o kwocie netto utraconego dochodu,  

 zaświadczeniem o utracie zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń oraz 
zaświadczeniem o kwocie netto utraconego dochodu albo oryginału aktu zgonu osoby zobowiązaniem do tych świadczeń i oryginału 
sądu o przyznaniu alimentów i oświadczeniem o kwocie netto utraconego dochodu. 
 

Uzyskanie dochodu i jego wysokość z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, dokumentujemy np.:  

 zaświadczeniem z zakładu pracy lub z odpowiedniej instytucji o dacie zakończenia urlopu wychowawczego i o wysokości dochodu netto 
z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód (np. z wykonywania pracy) został osiągnięty,  

 zaświadczeniem z zakładu pracy o dacie rozpoczęcia zatrudnienia i o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dochód został osiągnięty,  

 oryginałem decyzji z urzędu pracy w sprawie uzyskania prawa do otrzymywania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  
i zaświadczeniem z urzędu pracy o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,  

 oryginałem decyzji w sprawie uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej i zaświadczeniem z odpowiedniego urzędu  
o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,  

 zaświadczeniem z CEIDG lub z KRS o rozpoczęciu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz oświadczeniu  
o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, 

 zaświadczeniem z właściwej instytucji, o dacie otrzymania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i wysokości dochodu netto z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 


