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_________________________________ 
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

_________________________________ 
(numer PESEL) 

_________________________________ 
(adres zameldowania) 

_________________________________ 
(kod pocztowy i poczta) 

 

OŚWIADCZENIE 

O DOCHODZIE UTRACONYM/UZYSKANYM W ROKU 2020 LUB OKRESIE PÓŹNIEJSZYM 

Lp. 
Imię i nazwisko 
członka rodziny 

Dochód utracony Dochód uzyskany 
Okres 

utrata/uzyskanie 
dochodu 

(od – do) Źródło Kwota Źródło Kwota 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego – „Kto w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 

albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 307 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

________________________________ 
miejscowość i data 

_________________________________________ 
podpis osoby składającej oświadczenie 
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Pouczenie 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody utracone w myśl art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.): 

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 

b) utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

d) utrata 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 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 419); 

e) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16 b 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm.)  

lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 423 z późn. zm.); 

f) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

g) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata 

świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

h) utrata świadczenia rodzicielskiego; 

i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

j) utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.). 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody uzyskane w myśl art. 3, pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2220): 

a) zakończenie urlopu wychowawczego; 

b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

d) uzyskanie 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 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym  

(j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 419); 

k) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 

art. 16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 266 z późn. zm.)  

lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 

423 z późn. zm.); 

e) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

f) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 

g) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

h) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.). 


