Chełm, dnia ………………………

..........................................................................
imię i nazwisko
..........................................................................
adres zamieszkania
..........................................................................
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE

1) moja rodzina składa sięz ………. osób:
Lp.

Imię i nazwisko

stopień
pokrewieństwa

data urodzenia

stopień niepełnosprawności

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2) średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie w 2017 roku wyniósł: ………………………, słownie zł
………………………………………………………./*
Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam włas
noręcznympodpisem, świadomy(a) odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 kk. Jednocześnie zobowiązujęsiędo udostępnienia na żądaniePWSZ w Chełmie dokumentów źródłowych,
na podstawie których został wyliczony powyższy dochód.
Powyższe oświadczenie składam na potrzeby rekrutacji do projektu pn. „Studia dualne w
PWSZ
w Chełmie” i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych oraz oświadczam,
iż zostałem/am poinformowany/a, że miejscem przetwarzania danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości
ich poprawiania.
……….….………………………..……
podpis
/*niewpisanie wysokości dochodu będzie skutkowało zaliczeniem do grupy o najwyższym dochodzie przypadającym na
członka rodziny osoby uprawnionej
Objaśnienia
Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, są przypadające na członkarodziny łączne
dochody (przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenia społeczne), pochodzące ze
wszystkich źródeł, uzyskane przez studenta PWSZ w Chełmie i członków jego rodziny za ubiegły rok podatkowy, podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także dochody z gospodarstwa rolnego. Dochody ustala się na
podstawie zeznania o wysokości osiąganego dochodu za poprzedni rok podatkowy (np. w PIT 37 poz. 103 i 104). W przypadku
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego, dochody ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach
przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracyw indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,
ogłaszanego na podstawie ustawy o podatku rolnym.
W celu ustalenia dochodu, do składu osobowego rodziny wlicza się: studenta PWSZ w Chełmie, jego małżonka,dzieci
własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz dzieci współmałżonka, pozostające na
jego utrzymaniu i wychowaniu, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życiaoraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na
ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukędo 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów,
do momentu ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

