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            Załącznik 5  

 

 

Oświadczenie o dochodzie utraconym 
(wypełniać dużymi, drukowanymi literami) 

 

                 studia stacjonarne/niestacjonarne* 

........................................................................  nr albumu: 
nazwisko i imię        
 
………………………………………………………..  ………………………………………………… 

telefon kontaktowy      kierunek: 

 

..........................................................................  ……….……………………………….. 
adres e-mail       wydział,  rok  studiów 

 

 

 

 

 
 

Oświadczam, że z dniem ……….  roku do …….. 2016  roku utraciłem/am dochód, z tytułu (zgodnie z 

pouczeniem)…………………………………………………………………………………………………, 

 z czego dochód utracony w 2016 roku wyniósł łącznie NETTO** ……….. zł.  

 

 

 

Oświadczam, że z dniem  ………….. 2017 / 2018* roku  utraciłem/łam dochód  z tytułu (zgodnie z 

pouczeniem)………………............................................................................................................................, 

z czego dochód utracony w 2017 / 2018* roku wyniósł łącznie NETTO** ……….. zł. 

 

Fakt ten potwierdzam następującymi dokumentami: 

 

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

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

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

……………….., dnia……….. 20…… r.    ………………………………………….. 

                            (własnoręczny podpis doktoranta) 

 

 
*  niepotrzebne skreślić 

** dochód netto – przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27,30b, 30c, 30e, i 30f ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 
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POUCZENIE 

 

Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza utratę 

dochodu spowodowaną: 

 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,                                   

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej w związku ze 

sprawowaniem opieki nad dzieckiem w myśl art. 14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia  rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego 

przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,      

 g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej   do 

tych   

    świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskutecznej egzekucji 

alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,  

h) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

i) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

j) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników 

 

  

 

 

 

 

Utratę dochodu i jego wysokość dokumentujemy np.: zaświadczeniem o dacie uzyskania prawa do 

urlopu wychowawczego, zaświadczeniem o utracie zasiłku dla bezrobotnych/stypendium dla 

bezrobotnych,  świadectwem pracy lub umową zlecenia i PIT-11 (kserokopie), decyzją w sprawie 

utraty renty/emerytury (kserokopia), zaświadczeniem   o utracie zasiłku 

chorobowego/macierzyńskiego i jego wysokości, decyzją o wykreśleniu z ewidencji działalności 

gospodarczej (kserokopia) i oświadczeniem o wysokości dochodu, zaświadczeniem o utracie 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 

świadczeń itp. 
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