Załącznik nr 11
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

…………………………………..………………………………
(nazwisko i imię)

OŚWIADCZENIE
CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW
OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU
KALENDARZOWYM, POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI *

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ……… osiągnąłem/osiągnęłam dochód z działalności
opodatkowanej w formie:
(zakreślić odpowiedni kwadrat)
□ ryczałtu ewidencjonowanego
□ karty podatkowej
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2‐4, wyniósł

……………... zł ….….. gr.

2 .Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły

………..……. zł ……... gr.

3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły

………………. zł ….…. gr.

4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł

………….…… zł ….…. gr.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………

……...……………..…………………………….

(miejscowość oraz data)

(podpis osoby składającej oświadczenie)

*Przykład:
W przypadku roku akademickiego 2015/16 rokiem kalendarzowym, poprzedzającym
rok akademicki będzie 2014 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r nr 101,
poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych
do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do
moich danych i ich aktualizacji.
................................................
(data, podpis osoby składającej oświadczenie)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu (53‐345), ul. Komandorska 118/120,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach stypendialnych,
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 podanie danych osobowych jest wymagane w zakresie objętym ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym i innymi właściwymi w przedmiocie sprawy aktami prawnymi.

*Przykład:
W przypadku roku akademickiego 2015/16 rokiem kalendarzowym, poprzedzającym
rok akademicki będzie 2014 r.

