
            

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny: 

 

 Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku osiągnęli dochody w wysokości (należy wykazać również ucznia): 
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 Ogólny dochód netto całego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku     

(w sierpniu) wynosi: 
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1. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233           

§ 1 Kodeksu karnego stanowi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód                        

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8”). 

 

                                                                                     ……………………………..……………….  
                                                                                                                                     (czytelny podpis) 

 

 

 

Pouczenie 

 
*Należy wykazać przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium lub w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o: 

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone       

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone 

w odrębnych przepisach; do dochodu nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

2) zasiłku celowego, 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów        

o systemie oświaty, 

4) wartości świadczenia w naturze, 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia                      

i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony               

o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej 

działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów 

uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę 

dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok 

kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 

działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną                         

w oświadczeniu tej osoby. 


