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imię i nazwisko studenta/lub członka rodziny 

studenta ubiegającego się o stypendium 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
W SPRAWIE OSIAGNIĘCIA DOCHODU PRZEZ CZŁONKA RODZAINY STUDENTA UBIEGAJACEGO SIĘ 
O STYPENDIUM Z DZIAŁALNOSCI PODLEGAJACEJ OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKUDOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSĄGANYCH 
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE (KARTA PODATKOWA LUB RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH) 
 

Należy postawić znak X w jednej lub równocześnie w dwóch pozycjach 

□ Ja, ani żadna osoba, którą uwzględniałam (-em) w składzie osobowym mojej rodziny we wniosku 

o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022, nie osiągnęliśmy dochodów z działalności 
podlegającej opodatkowaniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( karta podatkowa lub ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych). 
 

□ następujące osoby z mojej rodziny, którą uwzględniałam (-em) w składzie osobowym mojej 

rodziny we wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022,  osiągnęli dochodów z 
działalności podlegającej opodatkowaniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( karta podatkowa lub ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych): 
 
 

1.………………………………………………           ……………………………………………   ……………………………………. 
Nazwisko i Imię            Stopień pokrewieństwa               PESEL 
 

2.…………………………………………………              ………………………………………..      …………………………………… 
Nazwisko i Imię          Stopień pokrewieństwa       PESEL 
 

 

 w związku z tym, że ww .osoby  osiągnęły w 2020 roku dochody, o których mowa powyżej, razem  
z wnioskiem o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022 przedkładam zaświadczenie wydane 
przez Urząd Skarbowy zawierające informacje o: 

  

1. Formie opłaconego podatku 
2. Wysokości przychodu 
3. Stawce podatku 
4. Wysokości opłaconego podatku ( w przypadku karty podatkowej 

W roku kalendarzowym 2020 

 

 
 

 Świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 § 1 Kodeksu karnego ( 

Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz.553 z póżn.zm.)oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej z art.307 ust. 1 ustawy  PSWiN 

Oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenie i załączniki są zgodne z prawdą. 

 

 

.............................                ....................          …………............................................... 
(miejscowość)                           ( data)                    (podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie) 

 


