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........................................................                         Wągrowiec, dnia .............................................. 
                            (imię i nazwisko) 

 
 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU LUB UTRACIE DOCHODU 
 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „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 od 6 miesięcy do lat 8.”), 

po zapoznaniu się z pouczeniem na stronie 2 niniejszego formularza, oświadczam, że w roku 

kalendarzowym1) …………………...… i po tym roku członkowie rodziny wskazani w moim wniosku, w tym 

ja, utracili i uzyskali następujące dochody: 
 

 

1) ……………………………………………………………..…… (PESEL: ……............………………) 
                             (imię i nazwisko członka rodziny) 
 

Data uzyskania 
dochodu 

Data utraty 
dochodu 

Rodzaj i źródło dochodu
2)

 

   

   

   

   

 

obecnie3)      nie osiąga żadnych dochodów osiąga dochody z tytułu:  
 
..…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2) ……………………………………………………………..…… (PESEL: ……............………………) 
                             (imię i nazwisko członka rodziny) 
 

Data uzyskania 
dochodu 

Data utraty 
dochodu 

Rodzaj i źródło dochodu
2) 

   

   

   

   

 

obecnie3)      nie osiąga żadnych dochodów osiąga dochody z tytułu:  
 
..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) nie utracili i nie uzyskali innych dochodów. 
 

 

 

 

 

 

   ....................................................................... 
                                 (czytelny podpis) 
1)

 rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (świadczeniowy), 
2)

 w przypadku pracy: rodzaj umowy i pracodawca, 
3)

 zakreślić właściwe pole. 
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Pouczenie 
 

Oświadczenie jest składane w związku z ustalonym prawem lub ubieganiem się o świadczenia rodzinne lub 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodów oraz ich wysokość. 
 
Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną: 
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- utratą 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 
(Dz.U. poz. 303), 

- wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 
art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub 
art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
300, z późn. zm.), 

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub 
utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze 
śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

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

szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z przepisem przejściowym: art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) 
utratą dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

- utratą dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w 
celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, 

- obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.  

 
Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
- 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, 

- 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, 

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

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

szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) uzyskaniem 
dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

- uzyskaniem dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym 
przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 

 
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian 

mających wpływ na prawo do świadczeń, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba ubiegająca 
się lub otrzymująca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu 
właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne. 

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń lub obniżenie ich 
wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po 
pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. 

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 
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