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Imię i nazwisko  studenta/-tki:  

Numer albumu:  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY (W TYM STUDENTA)  

O DOCHODACH I ALIMENTACH ŚWIADCZONYCH NA RZECZ INNYCH OSÓB  

– na potrzeby wniosku (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny,  

np. 3 osoby pełnoletnie w rodzinie = 3 odrębne oświadczenia) 

 Oświadczenie dotyczy:         
          Studenta/-tki 
 

         Członka rodziny studenta/-tki  
 

        Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie: …………………………….………………………………………………………. 

        Pokrewieństwo w stosunku do studenta/-ki (ojciec/matka/brat/siostra/mąż/żona): …………………………………..…………… 

 

1. DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH  

W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD 

OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 
 

Proszę wypisać wszystkie źródła dochodu z roku 2019, których kwoty składają się na kwotę dochodu 

widniejącą na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  
 

Dane, które widnieją na zaświadczeniu o dochodach z Urzędu Skarbowego: 
 

1. Dochód  
 

2. Podatek należny  
 

3. Składka na ubezpieczenie społeczne  
 

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

zł 
 
 
 

zł 

zł 

zł 

5. DOCHÓD NETTO (poz. 5 = poz.1 – poz. 2 – poz.3 – poz. 4) zł 
 

 

Lp. 
Źródło dochodu – nazwa płatnika 

 (np. nazwa zakładu pracy, ZUS) 

Podstawa uzyskania 
dochodu  

(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, 

emerytura, renta, zasiłek dla 
bezrobotnych, działalność 

gospodarcza) 

Liczba 
miesięcy 

(liczba 
miesięcy,  
w których 
osiągany 

był dochód)   

Dochód 
osiągany w 

dniu składania 
wniosku  
 (TAK/NIE) 

Data utraty 
dochodu 

(data 
zakończenia 

lub 
wypowiedzenia 

umowy) 

1.      

2.      

3.      

4.      
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2. DOCHODY Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM 

DOCHODOWYM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH LUB KARTĄ PODATKOWĄ   
 

Czy w roku 2019 osiągał/a Pan/i dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub 

kartą podatkową?  (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, 

z wynajmu) 

 

          TAK        NIE 
 

 

Jeśli TAK, proszę złożyć stosowne oświadczenie: 
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2019 osiągnąłem/osiągnęłam 
dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
w związku z:  
(np. prowadzenie działalności gospodarczej, wynajmem) 

 

Opodatkowanym w formie:  
(np. ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) 

 

 

 

Dane, które widnieją na zaświadczeniu o dochodach z Urzędu Skarbowego: 
 

Kwota przychodu 

 

Kwota należnych składek na ubezpieczenia społeczne 

 

Kwota należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Kwota należnego zryczałtowanego podatku dochodowego 

 
zł 

 
zł 

 
zł 

 
zł 

 

 

Deklarowany przeze mnie dochód w roku 2019 wyniósł: (po odliczeniu od przychodu ww. składek 

społecznych i zdrowotnych oraz podatku) 

Kwota rocznego dochodu 
[PLN] 

Liczba miesięcy 
(liczba miesięcy, w których 

osiągany był dochód  
w 2019 r. 

Dochód osiągany w 
dniu składania 

wniosku  
(Tak/Nie) 

Data utraty 
dochodu  

(do kiedy dochód był 
osiągany (data)) 

    

 

3. DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO  
 

Czy w roku 2019 osiągał/a Pan/i dochody z gospodarstwa rolnego? 

 

         TAK        NIE 
 

Jeśli TAK, proszę złożyć stosowne oświadczenie. 
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Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2019 osiągnąłem/osiągnęłam następujące dochody 

z gospodarstwa rolnego: 
 

Liczba ha przeliczeniowych 
(z dokładnością do czterech pól po 

przecinku) 
 
* 
 

Wysokość przeciętnego 
dochodu z pracy  

w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 

1 ha przeliczeniowego  
(wartość podana w 

obwieszczeniu Prezesa GUS) 

= 

Kwota rocznego dochodu  
[PLN] 

  

 
 

 

 

4. POZOSTAŁE DOCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU TJ. ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, DOCHODY UZYSKANE POZA GRANICAMI 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Czy w roku 2019 osiągał/a Pan/i dochody niepodlegające opodatkowaniu (np. dochody z alimentów, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochody uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 

niektóre stypendia)? 

 

         TAK        NIE 

 

Jeśli TAK, proszę złożyć stosowne oświadczenie. 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2019 osiągnąłem/osiągnęłam następujące dochody 

niepodlegające opodatkowaniu 1): 
 

Lp. Z tytułu 
Kwota rocznego 
dochodu [PLN] 

1. 
Otrzymania alimentów od  

…………....………………………………………………………… 
( imię i nazwisko osoby płacącej alimenty) 

 

2. Otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

3. Inne ( wymień jakie)………  

4.   

 

1) Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych określona art. 3 pkt. 3 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 111) 

5. DOCHÓD UZYSKANY 

Czy w chwili obecnej posiada Pan/i nowe źródło dochodu, które nie występowało w 2019 r.? 
(np. obowiązująca obecnie umowa – zawarta po roku 2019; pobierany obecnie zasiłek dla bezrobotnych – przyznany po roku 

2019; działalność gospodarcza – zarejestrowana lub wznowiona po roku 2019; podjęcie pracy po urlopie macierzyńskim). 

 

         TAK        NIE 

Jeśli TAK, proszę złożyć stosowne oświadczenie: 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrugezto
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Lp. 
Źródło dochodu – nazwa płatnika 

 (np. nazwa zakładu pracy, ZUS) 

Podstawa uzyskania 
dochodu  

(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, 

emerytura, renta, zasiłek dla 
bezrobotnych, działalność 

gospodarcza) 

Data uzyskania dochodu 
(data od kiedy dochód jest 

osiągany) 

1.    

2.    

 

Oświadczam, że powyżej zostały przedstawione wszystkie dochody (ich źródła), osiągane przeze 

mnie w 2019 roku oraz dochody uzyskane po 2019 roku, a występujące w chwili obecnej. 

 

6. EWENTUALNE UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE 

 
 

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

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

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

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8.) oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenia i dokumenty są zgodne  

z prawdą.  
 

 

 

 

 

...............................................,  dnia ..............................  ……………………..………………………….………………………. 

 (miejscowość)   (data)   (własnoręczny czytelny podpis oświadczającego)  


