
Oświadczenie 

o wysokości osiągniętych dochodów 

 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy …......................................................................................................... 

adres ….......................................................................................................... tel. ….............................. 

 

1. Oświadczam, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, tj. …....................20.....r. 

Lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku, tj. …................................... 20..... r. 

moja rodzina osiągnęła dochód netto z niżej wymienionych źródeł: 

1) …................................................................................................... w kwocie …............................... 

 

2) …................................................................................................... w kwocie …............................... 

 

3) …................................................................................................... w kwocie …............................... 

 

4) …................................................................................................... w kwocie …............................... 

 

5) …................................................................................................... w kwocie …............................... 

 

w łącznej wysokości …................................................ 

na osobę w rodzinie …................................................. 

 

2. Z wymienionego dochodu utrzymują się następujące osoby – prowadzą wspólne gospodarstwo 

domowe: 

 

Lp Imię i nazwisko Pesel 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

3. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o stypendium szkolne na rok 

szkolny 2016/2017 ja lub osoby wspólnie ze mną gospodarujące osiągnęły dochód jednorazowy 

przekraczający pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego* (osoby samotnie gospodarującej 

/kryterium dochodowego rodziny) w wysokości ….............................................................................. 

(słownie: …...........................................................................................................................................) 

z tytułu ….............................................................................................................................................., 

powyższy dochód został wypłacony (uzyskany) …............................................................................... 

(podać miesiąc i rok). 

 

4. Ja lub osoby wspólnie ze mną gospodarujące uzyskały jednorazowo dochód należny za dany 



okres 

za okres od ….............................. do ….................................. w wysokości ….................................... 

(słownie: …............................................................................................................................................ 

z tytułu …............................................................................................................................................... 

powyższy dochód został wypłacony (uzyskany) …............................................................. (podać 

miesiąc i rok). 

 

Zgodnie z art. 90n ust. 5A ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oświadczam, 

że** …....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

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

                                                                                                                        podpis 

 
                                                                                                                                                                                                  

oświadczenie niniejsze zostało wnioskodawcy odczytane 

 

Purda, dnia …...................................                                        ….......................................................... 
                                                                                                       podpis osoby składającej oświadczenie 
 

….............................................................. 
      podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 

 

                                                                                                                                                                  

* kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej 634 zł, kryterium dochodowe na osobę w 

rodzinie 514 zł 

** jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – niniejszą treść 

osoba składająca oświadczenie wypełnia własnoręcznie – art. 233 § 1 w zw. Z §6 k.k. (kto składając 

zeznania (oświadczenie) mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 


