
Załącznik nr 8 

do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  

świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

............................................................................................                                           
(imię i nazwisko studenta ubiegającego się o stypendium) 

 
 
 
 

Numer PESEL studenta ubiegającego się o stypendium  
 

OŚWIADCZENIE – DEKLARACJA 
W SPRAWIE OSIĄGNIĘCIA DOCHODU PRZEZ CZŁONKA RODZINY STUDENTA 

(DOKTORANTA) UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM Z DZIAŁALNOŚCI 
PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH 
PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE (KARTA 

PODATKOWA LUB RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH) 
 
 

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1
, oświadczam, 

że w roku kalendarzowym 2019: 

2
) Ja, ani żadna osoba, którą uwzględniłam(-em) w składzie osobowym mojej rodziny 

we wniosku o stypendium socjalne (lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości) na 
rok akademicki 2020/20201, nie osiągnęliśmy dochodów z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa 
lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).  

 

  Następujące osoby z mojej rodziny, które uwzględniłam(-em) w składzie osobowym mojej 

rodziny we wniosku o stypendium socjalne (lub stypendium socjalne w zwiększonej 
wysokości) na rok akademicki 2020/2021, osiągnęły dochody z działalności 
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta 
podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych): 

 
 
1. ……………………………………………(imię i nazwisko)……………………………...…..(PESEL) 

 
2. ……………………………………………(imię i nazwisko)……………………………...…..(PESEL) 

 
3. ……………………………………………(imię i nazwisko)……………………………...…..(PESEL) 

 
W związku z tym, że ww. osoby osiągnęły w 2019 roku dochody, o których mowa powyżej, razem 
z wnioskiem o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 przedkładam zaświadczenie 
wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków mojej rodziny 
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych), zawierające informacje odpowiednio o: 
 
1. formie opłacanego podatku, 
2. wysokości przychodu, 
3. stawce podatku, 
4. wysokości opłaconego podatku (w przypadku karty podatkowej) 

- w roku kalendarzowym 2019. 
 

 
 ------------------------------------------                          -----------------------------------------------------------------------                                
         (miejscowość i data)                                       (podpis studenta ubiegającego się o stypendium) 
     
1
.klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;                   

2
. zakreślić X w odpowiedniej pozycji.                            

           


