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

...........................................                                                                                                                (miejscowość i data) 

      (nazwisko i imię)                                                                                          

 

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

    (adres zamieszkania) 

 

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

 

Oświadczenie  członka  rodziny o dochodzie uzyskanym 
 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ...................................., poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane 

lub weryfikowane jest prawo do stypendium, uzyskałem/am dochód w kwocie netto: .................................................zł, 

z tytułu ................................................................................................................................................................................ 

Ilość miesięcy, w których ww. dochód był uzyskiwany, w podanym roku: ....................................................................., 

potwierdzona następującymi dokumentami - określającymi datę uzyskania dochodu, wysokość i rodzaj uzyskanego 

dochodu netto: 

1. ......................................................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do stypendium, czyli w roku .................................., uzyskałem/am dochód z tytułu:  ............................................ 

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

Wysokość miesięcznego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu 

(jeśli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do 

stypendium): .............................................. zł, potwierdzona następującymi dokumentami - określającymi datę 

uzyskania dochodu, wysokość i rodzaj uzyskanego dochodu netto: 

1. ......................................................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz, że zapoznałem/am się z poniższym 
Pouczeniem. 

 

............................................. 
(podpis osoby składającej  Oświadczenie) 

 

Pouczenie 

Uzyskanie dochodu uznaje się w sytuacjach spowodowanych: 

1. zakończeniem urlopu wychowawczego;  
2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 
3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
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4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 
świadczeniu uzupełniającym; 

5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej; 

7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 
8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 
9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 


