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OŚWIADCZENIE  

o utracie dochodu 
 

 

 

 (imię i nazwisko osoby, która utraciła źródło dochodu)                    (PESEL)  

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności karnej 

na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1, oświadczam, że utraciłem/am następujący dochód: 

 

Powód utraty dochodu 
(wpisać numer z listy 

poniżej) 

Data utraty źródła dochodu (np. data 
rozwiązania umowy o pracę, data zakończenia 
umowy zlecenia, data utraty prawa do renty) 

Kwota dochodu (brutto i netto) z utraconego 

źródła z roku kalendarzowego, z którego wylicza 

się dochód do celów stypendialnych. 

   

   

Powody utraty dochodu: 

1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 

2. utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

4. 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 dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419 i 1621); 

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

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) lub art. 36aa 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.); 

6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

7. utrata 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; 

8. utrata świadczenia rodzicielskiego; 

9. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

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

wyższym i nauce. 

 

Uwaga! Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej 
działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką 
opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty 
dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło 
lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

                                                           
1 Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) ma następujące 

brzmienie: „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.” 
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Lp. Wykaz składanych załączników2 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

 

 

Kraków/Katowice/Wrocław3, dnia…………………..r.           ........................................................................ 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu i jego wysokość. 
3 Niewłaściwe skreślić. 


