
Załącznik nr 13   
do Regulaminu świadczeń stypendialnych  

dla studentów i doktorantów UŁ 

 

 

   
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM  

OD OSÓB FIZYCZNYCH   

NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM 

ROK AKADEMICKI   

       

Imię i nazwisko ...........................................................................................................      

Nr PESEL ....................................................................................................................    

    

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ………………………… uzyskałam / uzyskałem:    

    

    

1. Przychód                         .…………………………… zł    

2. Dochód brutto wyniósł                   .............................. zł    

3. Składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły    .............................. zł    

4. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły            .............................. zł    

5. Należny podatek wyniósł                        .............................. zł    

6. Dochód netto wyniósł                                  .............................. zł    

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ……….. uzyskiwałam/uzyskiwałem dochody przez ………. miesięcy. 

    
W ww. okresie miesięczny dochód netto wyniósł       ............................. zł    

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

    

.....................................................................                       …………...........................................................     
miejscowość, data                                                                                       podpis składającego oświadczenie       
Pouczenie    

W przypadku utraty dochodów między okresem wymaganym do udokumentowania a złożeniem oświadczenia można 
złożyć dodatkowe oświadczenie wskazujące na taką zmianę. Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615) utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:    

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,   
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,   
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19, 
d) 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. z 2022 r., poz. 1051), 
e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 

16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 933) lub art. 36aa ust. 

1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1009) lub obniżenie 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19,  

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

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą 
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 
świadczeń alimentacyjnych,  

h)     utratą świadczenia rodzicielskiego,  
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

https://sip.lex.pl/#/document/18817770?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793985?unitId=art(16(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793985?unitId=art(16(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(36(aa))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(36(aa))ust(1)&cm=DOCUMENT

