
4 Wzór  

 

Nazwisko i Imię ................................................................................................... 

PESEL ...................................................................................................................  

Adres zamieszkania .............................................................................................  

                 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM  

Świadomy/świadoma odpowiedzialności dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam,  że  w  okresie od……………………………. do..................................uzyskuję/uzyskiwałam-em  

dochód1,  którego    wysokość  netto  w  ……….…………………………...  roku  wynosi/ła...................zł..........gr.                                                                                 

Powyższy  dochód uzyskiwany  jest w  okresie......................................miesięcy.   

             (należy podać liczbę miesięcy)                        
 

Dochód uzyskiwany jest z tytułu.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

...............................................................            ..........................................................  
                (miejscowość, data)                                                (własnoręczny czytelny podpis  

      osoby składającej oświadczenie)   

Pouczenie 

Uzyskanie dochodu następuje w wyniku: 

1) zakończenie urlopu wychowawczego,  
2) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
4) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  
5) rozpoczęcie 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,  
6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,  
8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
9) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

                                                           
1 Zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych: „W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, 
osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli 
dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.” 
1 Zgodnie z art. 5 ust. 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych: „W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, 

osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu 

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na 

który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych”. 


