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            Załącznik 6  

 

 

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym 
(wypełniać dużymi, drukowanymi literami) 

 

                 studia stacjonarne/niestacjonarne* 

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

telefon kontaktowy      kierunek: 

 

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

  

 

 
 

Oświadczam, że w okresie  od ………. 2016 roku do …….. 2016  roku uzyskałem/am dochód netto** 

w łącznej wysokości ……………. zł, z tytułu ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................. 

i uzyskuje go nadal w dniu składania wniosku. 

 

 

Oświadczam, że w  2017 / 2018* roku  uzyskałem/tam dochód  z tytułu ……………………………. 

................................................................................................................................................................., 

którego wysokość w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód zaczął być osiągany  

wyniósł netto………………zł oraz oświadczam, że uzyskuję go nadal w dniu składania wniosku. 

 

Fakt ten potwierdzam następującymi dokumentami: 

 

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

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

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

 

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

                            (własnoręczny podpis studenta) 

 

 
*  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 

Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza 

uzyskanie dochodu spowodowane: 

 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego  

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

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po 

okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

    przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i)uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

 

 

Uzyskanie dochodu  w 2016  roku oraz jego łączną wysokość dokumentujemy, np.: 

zaświadczeniem z zakładu pracy, decyzją w sprawie uzyskania renty/emerytury (kserokopia), 

zaświadczeniem o uzyskaniu zasiłku chorobowego/macierzyńskiego z właściwej instytucji,  

decyzją o rozpoczęciu działalności gospodarczej (kserokopia) i oświadczeniem o wysokości 

dochodu, rozliczeniem podatkowym (kserokopia), zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy 

itp. 

 

Uzyskanie dochodu  po 2016 roku oraz jego wysokość z miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dochód został osiągnięty, dokumentujemy np. : 

zaświadczeniem z zakładu pracy, decyzją w sprawie uzyskania renty/emerytury kserokopia), 

zaświadczeniem o uzyskaniu zasiłku chorobowego/macierzyńskiego z właściwej instytucji, 

decyzją o rozpoczęciu działalności gospodarczej (kserokopia) i oświadczeniem o wysokości 

dochodu, zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy itp. 

 

 

 


