
  Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów ANS w Koninie - oświadczenie  

o dochodzie uzyskanym 

 

 

 ...................................................   .......................................................  
(nazwisko i imię)                    (miejscowość, data) 

 

 ...................................................  
(adres zamieszkania) 

 

 ...................................................  
(kod pocztowy) 

 

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym 
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 20...... r. poprzedzającym rok akademicki,  

w którym ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium, uzyskałem/łam  

dochód NETTO* w kwocie: ......................, z tytułu: .................................................................. 

 liczba miesięcy, w których ten dochód był uzyskiwany wynosi ......................,  

co potwierdzam następującymi dokumentami (określającymi datę uzyskania dochodu  

oraz wysokość uzyskanego dochodu netto): 

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

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

Oświadczam, że po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym 

ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium, tj. w 20........... r., uzyskałem/łam dochód 

z tytułu:  ........................................................................................................................................  

Miesięczna wysokość uzyskanego dochodu NETTO* (z pierwszego pełnego miesiąca po 

uzyskaniu dochodu) wynosi: ....................., co potwierdzam następującymi dokumentami 

(określającymi datę uzyskania dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu) 

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

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

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

 

................................................. 
(podpis składającego oświadczenie) 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

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. 

Uzyskanie dochodu i jego wysokość dokumentujemy np.: umowa o pracę, decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury oraz 

wysokość uzyskanego dochodu netto z drugiego miesiąca, np.: zaświadczenie z zakładu pracy. 

*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. 


