…........................., dnia ….…...................... r.

miejscowość, data

...........................................................................
imię i nazwisko studenta(-tki), numer albumu

...........................................................................
kierunek i rok studiów

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany(-a) .................................................................................., (imię i nazwisko
osoby składającej oświadczenie) świadomy(-a) odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 286
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600 ze zm.)
oświadczam, że w dniu składania oświadczenia jestem / nie jestem* zatrudniony(-a) i wykonuję
inną pracę zarobkową / nie wykonuję innej pracy zarobkowej*, przez co rozumie się:
 wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, umowy o pracę
nakładczą,
 wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy
o dzieło lub w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych
lub spółdzielni usług rolniczych, a także
 prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;

oraz na terenie Polski lub poza jej granicami uzyskuję dochód / nie uzyskuję dochodu* z innego
źródła, przez co rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane*:
 zakończeniem urlopu wychowawczego,
 uzyskaniem

zasiłku

lub

36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998

stypendium

dla

bezrobotnych,

r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia

 uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub

rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

świadczenia przedemerytalnego, nauczyciel-

przysługujących po utracie zatrudnienia lub

skiego świadczenia kompensacyjnego, a także

innej pracy zarobkowej,

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty

 uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

socjalnej,

 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym

 rozpoczęciem

pozarolniczej

działalności

gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b
ustawy

z

dnia

20

grudnia

1990

r.

mowa

w

przepisach

o

ubezpieczeniu

społecznym rolników,
 uzyskaniem

stypendium

doktoranckiego

o

określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia

ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce

POUCZENIE
Art. 286 § 1ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.): 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.

............................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*

na podst. art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; w przypadku
uzyskania dochodu zaznaczyć X w odpowiedniej kratce.
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