
Przykład 1 
Arkusz obliczania dochodu studenta i członków rodziny 

Należy załączyć do wniosku o stypendium socjalne 

 
Nazwisko imię: Kowalski Daniel  Pesel: 123456789000   indeks: 77777  Kierunek: ADM-MS  Semestr: 1 

 

Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

Niepodlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem  Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Podatek 
należny 

Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Zryczałtowany 
podatek  

1 
Daniel 
Kowalski 

01.01.2000 Wnioskodawca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Anna 
Kowalska 

01.05.1974 matka 
21678,75 

1533,28 
2641,82 

0 0 0 0 0 0 17503,65 

3 
Zbigniew 
Kowalski 

01.06.1972 ojciec 47046,03 3713,52 6555,72 532 0 0 0 0 0 36244,79 

4 
Kacper 
Kowalski 

15.03.2005 brat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Justyna 
Kowalska 

15.03.2005 
siostra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłat z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie wyniosła w ubiegłym roku: 

0 zł 

Dochód utracony: 0 zł 
Dochód uzyskany: 0 zł 
Suma dochodów ogółem po odliczeniach i doliczeniach, podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny daje dochód miesięczny na osobę w 
rodzinie w wysokości: 

895,80 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przykład 2 

 
 
 
 

Arkusz obliczania dochodu studenta i członków rodziny 
Należy załączyć do wniosku o stypendium socjalne 

 
Nazwisko imię: Kowalski Daniel  Pesel: 123456789000   indeks: 77777  Kierunek: ADM-MS  Semestr: 1 

 

Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

Niepodlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem  Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Podatek 
należny 

Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Zryczałtowany 
podatek  

1 
Daniel 
Kowalski 

01.01.2000 Wnioskodawca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Anna 
Kowalska 

01.05.1974 matka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Zbigniew 
Kowalski 

01.06.1972 ojciec 0 0 0 0 0 0 0 
0 

23898,87 23898,87 

 
 
 
Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłat z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie wyniosła w ubiegłym roku: 

0 zł 

Dochód utracony: 0 zł 
Dochód uzyskany: 0 zł 
Suma dochodów ogółem po odliczeniach i doliczeniach, podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny daje dochód miesięczny na osobę w 
rodzinie w wysokości: 

663,85 zł 

 
 
 
 

Dochód z 

zaświadczenia z Urzędu 

skarbowego 

Podatek należny z zaświadczenia z Urzędu 

Skarbowego (UWAGA jeśli małżonkowie rozliczają się 

wspólnie wpisujemy tylko u jednego z małżonków) 

Łączna wysokość składek  

z  zaświadczenia z ZUS lub z 

zaświadczenia  od pracodawcy lub 

z pitu (najmniej  korzystna dla 

studenta) 

Dochód niepodlegający opodatkowaniu z tytułu gospodarstwa rolnego 

(np. powierzchnia gospodarstwa 7,3671 ha 

7,3671 x 3244 zł (stawka za rok 2019)=23898,87 

 

Składki na ub. społeczne z 

zaświadczenia z Urzędu skarbowego 

Rodzice pracują 

Rodzic posiada gospodarstwo rolne 



Przykład 3 

 
 
 
 

Arkusz obliczania dochodu studenta i członków rodziny 
Należy załączyć do wniosku o stypendium socjalne 

 
Nazwisko imię: Kowalski Daniel  Pesel: 123456789000   indeks: 77777  Kierunek: ADM-MS  Semestr: 1 

 

Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

Niepodlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem  Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Podatek 
należny 

Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Zryczałtowany 
podatek  

1 
Daniel 
Kowalski 

01.01.2000 Wnioskodawca 0 0 0 0 0 0 0 0 
6000 

6000 

2 
Anna 
Kowalska 

01.05.1974 matka 
29834,47 

2359,57 
4165,59 0 

0 0 0 0 6000 29309,31 

3 
Justyna 
Kowalska 

01.06.2005 siostra 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

0 

 
 
 
 
 
Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłat z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie wyniosła w ubiegłym roku: 

0 zł 

Dochód utracony: 0 zł 
Dochód uzyskany: 0 zł 
Suma dochodów ogółem po odliczeniach i doliczeniach, podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny daje dochód miesięczny na osobę w 
rodzinie w wysokości: 

980,81 zł 

 
 
 
 
 

Przykład 4 

 
 
 
 

Arkusz obliczania dochodu studenta i członków rodziny 
Należy załączyć do wniosku o stypendium socjalne 

 
Nazwisko imię: Kowalski Daniel  Pesel: 123456789000   indeks: 77777  Kierunek: ADM-MS  Semestr: 1 

 

Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

Niepodlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem  Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Podatek 
należny 

Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Zryczałtowany 
podatek  

1 
Daniel 
Kowalski 

01.01.2000 Wnioskodawca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Anna 
Kowalska 

01.05.1974 matka 29834,47 2359,57 4165,59 0 0 0 0 0 0 23309,31 

3 
Zbigniew 
Kowalski 

01.06.1972 ojciec 0 0 0 0 
2 314,10 

0 0 0 0 2314,10 

4 
Justyna 
Kowalska 

01.06.2005 siostra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłat z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie wyniosła w ubiegłym roku: 

0 zł 

Dochód utracony: 0 zł 
Dochód uzyskany: 0 zł 
Suma dochodów ogółem po odliczeniach i doliczeniach, podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny daje dochód miesięczny na osobę w 
rodzinie w wysokości: 

533,82 zł 

 

Dochód niepodlegający 

opodatkowaniu- np. 

alimenty 

Dochód z zaświadczenia 

z Urzędu skarbowego 

Składki na ub. społeczne oraz 

podatek należny z zaświadczenia z 

Urzędu Skarbowego  

 

Łączna wysokość składek  

z  zaświadczenia z ZUS lub z zaświadczenia  od 

pracodawcy lub z pitu (najmniej  korzystna dla 

studenta) 

 

Dochód z zaświadczenia 

z Urzędu skarbowego 

 Składki na ub. społeczne oraz 

podatek należny z zaświadczenia z 

Urzędu Skarbowego  

Łączna wysokość składek  

z  zaświadczenia z ZUS 

lub z zaświadczenia  od 

pracodawcy lub z pitu 

(najmniej  korzystna dla 

studenta) 

 

Przychód opodatkowany z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wyniósł 17 750,00 zł (stawka 8,5%)- sprawdzamy wysokość dochodu w 

Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wys. Dochodu za rok 2019 r. z działalności podlegającej 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne- w tym przypadku tab. 4 w.w obwieszczenia przychód  17 750,00 zł odpowiada dochodowi rocznemu w wysokości 2 314,10 zł 

Link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000667/O/M20200667.pdf 

 

 

Występują alimenty 

Ryczałt  



Przykład 5 

 
Arkusz obliczania dochodu studenta i członków rodziny 

Należy załączyć do wniosku o stypendium socjalne 

 
Nazwisko imię: Kowalski Daniel  Pesel: 123456789000   indeks: 77777  Kierunek: ADM-MS  Semestr: 1 

 

Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

Niepodlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem  Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Podatek 
należny 

Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Zryczałtowany 
podatek  

1 
Daniel 
Kowalski 

01.01.2000 Wnioskodawca 0 0 0 0 0 0 0 
0 

6000 6000 

2 
Anna 
Kowalska 

01.05.1974 matka 
29834,47 

2359,57 
4165,59 0 

0 0 0 0 6000 29309,31 

3 
Justyna 
Kowalska 

01.06.2005 siostra 0 0 0 0 0 0 0 
0 

0 0 

 
 
 
 
Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłat z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie wyniosła w ubiegłym roku: 

0 zł 

Dochód utracony: 0 zł 
Dochód uzyskany: 0 zł 
Suma dochodów ogółem po odliczeniach i doliczeniach, podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny daje dochód miesięczny na osobę w 
rodzinie w wysokości: 

980,81 zł 

 
Dodatkowo Wnioskodawca (Daniel Kowalski) w 2019 r. osiągnął dochód w wysokości 3 465,45 zł (Dochód z zaświadczenia z Urzędu 

skarbowego). Jednak pracował tylko przez okres 3 miesięcy. Taki dochód to dochód utracony. Nie wykazujemy go w arkuszu obliczania 

dochodu studenta i członków rodziny. Wykazujemy go w zał. 15 OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOCHODU 

 
 

Daniel Kowalski 
 (imię i nazwisko studenta/członka rodziny, który utracił źródło dochodu) 

 

Łomża, dn. 06-10-2020 r. 
 

 

OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOCHODU 

 

dotyczy studenta/członka jego rodziny, który utracił dochód, jaki posiadał w roku kalendarzowym, z którego wylicza się dochód do celów stypendialnych 

 

 

Powód utraty dochodu   

(wpisać cyfrę z listy poniżej) 
Data utraty źródła dochodu  

(np. data wypowiedzenia umowy  

o pracę, data zakończenia umowy- zlecenia) 

Sumaryczna kwota dochodu netto z utraconego źródła  

z roku kalendarzowego, z którego wylicza się dochód  

do celów stypendialnych  

3 30-09-2019 r. 3 465,45 zł* 

 

 Utrata dochodu przez studenta/członka rodziny może być spowodowana wyłącznie: 

1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, 

5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz.672, z późn. zm.), 

6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych 

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 
8. utratą świadczenia rodzicielskiego, 

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

10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668 z późn. zm.) 

 

Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty:  

(należy złożyć dokumenty potwierdzające fakt i datę utraty dochodu oraz wysokość tego dochodu, z roku kalendarzowego, z którego wylicza się dochód do celów 

stypendialnych). 

- xero umowy zlecenia 
- xero pitu 11 

 

Daniel Kowalski 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Dochód niepodlegający 

opodatkowaniu- np. 

alimenty 

Dochód z zaświadczenia 

z Urzędu skarbowego 

Składki na ub. społeczne oraz 

podatek należny z zaświadczenia z 

Urzędu Skarbowego  

 

Łączna wysokość składek  

z  zaświadczenia z ZUS lub z zaświadczenia  

od pracodawcy lub z pitu (najmniej  

korzystna dla studenta) 

 

* Jeśli wskazywany członek rodziny pracował u kilku pracodawców, wpisujemy 

każdą utratę oddzielnie (kolejne wiersze w tabeli) na jednym załączniku 

Dochód utracony 



Przykład 6 

 
Arkusz obliczania dochodu studenta i członków rodziny 

Należy załączyć do wniosku o stypendium socjalne 

 
Nazwisko imię: Kowalski Daniel  Pesel: 123456789000   indeks: 77777  Kierunek: ADM-MS  Semestr: 1 

 

Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

Niepodlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem  Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Podatek 
należny 

Dochód 
brutto 

Składka ub. 
zdrowotne 

Składka 
ub. 
społeczne 

Zryczałtowany 
podatek  

1 
Daniel 
Kowalski 

01.01.2000 Wnioskodawca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Anna 
Kowalska 

01.05.1974 matka 
29834,47 

2359,57 
4165,59 0 

0 0 0 0 0 23 309,31 

3 
Justyna 
Kowalska 

01.06.2005 siostra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz opłat z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie wyniosła w ubiegłym roku: 

0 zł 
 

Dochód utracony: 0 zł 
Dochód uzyskany: 932,65 zł 
Suma dochodów ogółem po odliczeniach i doliczeniach, podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny daje dochód miesięczny na osobę w 
rodzinie w wysokości: 

958,36 zł 

Wnioskodawca (Daniel Kowalski) w 2019 r. osiągnął dochód w wysokości 3 465,45 zł (Dochód z zaświadczenia z Urzędu skarbowego). 

Jednak pracował tylko przez okres 3 miesięcy. Taki dochód to dochód utracony. Nie wykazujemy go w arkuszu obliczania dochodu 

studenta i członków rodziny. Wykazujemy go w zał. 15 OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOCHODU.  

Dodatkowo w czerwcu 2020 r. podjął pracę na ½ etatu i pracuje do dnia składania wniosku. Taki dochód to dochód uzyskany. Należy 

go wykazać w arkuszu obliczania dochodu studenta i członków rodziny. Wykazujemy go także w zał. 16 OŚWIADCZENIE  

O UZYSKANIU DOCHODU 
 

Daniel Kowalski 
 (imię i nazwisko studenta/członka rodziny, który utracił źródło dochodu) 

 

Łomża, dn. 06-10-2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOCHODU 

 

dotyczy studenta/członka jego rodziny, który utracił dochód, jaki posiadał w roku kalendarzowym, z którego wylicza się dochód do celów stypendialnych 

 

 

Powód utraty dochodu   

(wpisać cyfrę z listy poniżej) 
Data utraty źródła dochodu  

(np. data wypowiedzenia umowy  

o pracę, data zakończenia umowy- zlecenia) 

Sumaryczna kwota dochodu netto z utraconego źródła  

z roku kalendarzowego, z którego wylicza się dochód  

do celów stypendialnych  

3 30-09-2019 r. 3 465,45 zł 

 

 Utrata dochodu przez studenta/członka rodziny może być spowodowana wyłącznie: 

11. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
12. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

13. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

14. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, 

15. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz.672, z późn. zm.), 
16. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

17. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych 

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 
18. utratą świadczenia rodzicielskiego, 

19. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

20. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668 z późn. zm.) 

 

Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty:  

(należy złożyć dokumenty potwierdzające fakt i datę utraty dochodu oraz wysokość tego dochodu, z roku kalendarzowego, z którego wylicza się dochód do celów 

stypendialnych). 

- xero umowy zlecenia 
- xero pitu 11 

 

Daniel Kowalski 

Dochód z zaświadczenia 

z Urzędu skarbowego 

Składki na ub. społeczne oraz 

podatek należny z zaświadczenia z 

Urzędu Skarbowego  

 

Łączna wysokość składek  

z  zaświadczenia z ZUS lub z 

zaświadczenia  od pracodawcy lub z 

pitu (najmniej  korzystna dla studenta) 

 

Dochód utracony i uzyskany 



 

 

 

 
 

Daniel Kowalski 

 (imię i nazwisko studenta/członka rodziny, który uzyskał źródło dochodu) 

 

Łomża, dn. 06-10-2020 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU DOCHODU 

 

dotyczy studenta/członka jego rodziny, który uzyskał dochód w roku kalendarzowym, z którego wylicza się dochód do celów stypendialnych lub po tym roku i uzyskuje 

go w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium 

 

Powód uzyskania 

dochodu  
(wpisać cyfrę  

z listy poniżej) 

Data uzyskania źródła dochodu 

(np. data zawarcia umowy o pracę, umowy o 

dzieło, otrzymania renty) 

Kwota dochodu netto podzielona przez 

liczbę miesięcy, w których dochód był 

uzyskiwany 

( jeżeli dochód uzyskany został  

w roku kalendarzowym,  

z którego wylicza się dochód 

Kwota dochodu netto za miesiąc 

następujący po miesiącu,  
w którym nastąpiło  

uzyskanie dochodu 

(jeżeli dochód uzyskany został po 

roku kalendarzowym,  

z którego wylicza się dochód) 

3 01-06-2020 r.  932,65 zł 

 

Uzyskanie dochodu przez studenta/członka rodziny może być spowodowane wyłącznie: 
1. zakończeniem urlopu wychowawczego,  
2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,  
6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej,  

7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  
8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1668 z późn. zm.) 

 

Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty:  

(należy złożyć dokument potwierdzający fakt uzyskania dochodu, datę jego uzyskania oraz wysokość tego dochodu w roku kalendarzowym, za który wylicza się dochód 
do celów stypendialnych lub dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu po roku, z którego wylicza się dochód do celów stypendialnych oraz wysokość 

uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu). 

- xero umowy  

- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu 

 

Daniel Kowalski 
(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 


