
Załącznik nr 6 
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 
………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko, numer indeksu 
 
 
 

OŚWIADCZENIA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO* 
 
 

1. Oświadczam, że w mojej rodzinie jest prowadzona działalność gospodarcza.  TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą, na jakich 

zasadach opodatkowania i od kiedy: …..…………………………………………………………………………………………………….... 

2. Oświadczam, że w mojej rodzinie w 2017 roku osiągnięto dochód z ryczałtu lub karty podatkowej. 

TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny osiągnął dochód z ryczałtu lub karty podatkowej, 

kwotę osiągniętego przychodu i stawkę podatku: 

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

Doręcz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu wraz z podaniem stawki podatku 

dla osoby, której ten dochód dotyczy. 

3. Oświadczam, że w posiadaniu mojej rodziny jest gospodarstwo rolne na terytorium RP.  

TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny jest właścicielem gospodarstwa rolnego, w jakiej 

wielkości ha fizycznych i ha przeliczeniowych oraz podaj dochód za 2017 rok osiągnięty z tego tytułu: 

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

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

Doręcz zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i ha 

przeliczeniowych dla osoby, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego. 

4. Oświadczam, że w mojej rodzinie w 2017 roku osiągnięto dochód niepodlegający opodatkowaniu**.  

TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny osiągnął dochód niepodlegający opodatkowaniu, z 

jakiego tytułu i w jakiej kwocie: …..…………………………………………………………………………………………………….................. 

Doręcz zaświadczenie od płatnika dochodu o jego wysokości i okresie otrzymywania dla osoby, która osiągnęła 

dochód niepodlegający opodatkowaniu. 

5. Oświadczam, że w 2017 roku członkowie mojej rodziny otrzymywali alimenty. TAK / NIE  

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny otrzymywał alimenty i w jakiej kwocie: 

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

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

Doręcz wyrok zasądzający alimenty / ugodę sądową / zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego / zaświadczenie 

od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów dla osoby mającej zasądzone alimenty. 

Oświadczam, że doręczony wyrok zasądzający alimenty z dnia ………………. jest aktualny i wysokość alimentów do 

dnia dzisiejszego nie uległa zmianie. 



6. Oświadczam, że w mojej rodzinie są osoby bezrobotne.     TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny jest osobą bezrobotną i czy jest zarejestrowany w 

Urzędzie Pracy: …..……………………………………………………………………………………………………........................................... 

Doręcz zaświadczenie z UP jeżeli bezrobotny członek rodziny jest zarejestrowany z informacją o pobieranych 

zasiłkach. 

7. Oświadczam, że w mojej rodzinie uzyskano nowy dochód w 2017 roku**.   TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny uzyskał nowy dochód w 2017 roku i osiąga go w 

dniu złożenia wniosku, z jakiego tytułu, od kiedy: 

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

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

Doręcz zaświadczenie od płatnika dochodu o okresie jego osiągania i kwocie (brutto, netto) osiągniętej w 2017 

roku dla osoby, która uzyskała nowy dochód. 

8. Oświadczam, że w mojej rodzinie uzyskano nowy dochód w 2018 roku**.   TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny uzyskał nowy dochód w 2018 roku i osiąga go w 

dniu złożenia wniosku, z jakiego tytułu, od kiedy: 

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

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

Doręcz zaświadczenie od płatnika dochodu o okresie jego osiągania i kwocie netto osiągniętej w miesiącu 

następującym po miesiącu uzyskania dochodu dla osoby, która uzyskała nowy dochód. 

9. Oświadczam, że w mojej rodzinie utracono dochód**.     TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj, który członek Twojej rodziny utracił dochód, kiedy, z jakiego tytułu w jakiej 

kwocie za 2017 rok: 

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

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

Doręcz zaświadczenie od płatnika dochodu o okresie jego osiągania oraz kwocie (brutto, netto, składkach 

zdrowotnych i składkach społecznych) osiągniętej w 2017 roku lub doręcz PIT-11 za 2017 rok oraz świadectwo 

pracy / umowę dla osoby, która utraciła dochód. 

10. Oświadczam, że w trakcie studiów jestem zakwaterowany w domu studenckim lub innym obiekcie niż 

dom studencki.          TAK / NIE 

Jeżeli odpowiedziałeś TAK podaj odległość uczelni od miejsca stałego zamieszkania: ……………………………… oraz 

adres w trakcie studiów …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………………     …………………………………… 
Miejscowość, data        podpis 

 

 

*Oświadczenia dotyczą studenta i członków rodziny studenta. 

**Patrz załącznik nr 2 do Regulaminu. 


