
Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu  Ekonomicznego             
w Katowicach 

..............................................................                                                                        ................................................. 
Nazwisko i imię             Miejscowość, data 
 

.............................................................. 
Kierunek studiów 
 

........................         ............................. 
Numer albumu     Rok studiów 
 

Forma studiów  stacjonarne 

 niestacjonarne 

Stopień kształcenia  studia pierwszego stopnia  

 studia drugiego stopnia  

 studia trzeciego stopnia
*
 

 

Miejsce studiowania 

 
 

Rozpoczęcie studiów 

 

 Katowice 

 Rybnik 
 

 Rok akademicki 20..... / 20..... 

KOMISJA STYPENDIALNA  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20…/20... 
 

Dane członków rodziny: tj. studenta, małżonka studenta, a także będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnich, dzieci 

pobierających naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawnych  bez względu na 
wiek, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierających naukę do 26 roku 

życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek. 

 

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 
Źródło dochodu 

Rodzaj szkoły 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

      

     

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

       Numer dowodu osobistego          PESEL    Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

…….…………………………………………………..…... 

                      adres e-mail 

 

 

 

 

 

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

 Miejscowość, data  Podpis pracownika Uniwersytetu 
 

 

UWAGA!!!    Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy lub zmienią numer rachunku bankowego, są zobowiązani  

do podania aktualnego numeru rachunku bankowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu. 

  

                                                 
* ilekroć we wniosku jest mowa o studencie oznacza to również uczestnika studiów doktoranckich, który rozpoczął studia przed rokiem 

akademickim 2019/2020 



  

WYPEŁNIA STUDENT 
Dochody członków rodziny uzyskane w roku kalendarzowym ...................................... 

 

Lp. 

Członkowie 

rodziny 

(imię i nazwisko) 

Dochody netto (w zł)* 

Ogółem 

opodatkowane na zasadach określonych          

w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f  ustawy z dnia              

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1387, z późn. zm.) 

opodatkowane 

zryczałtowanym 

podatkiem 

dochodowym/karta 

podatkowa 

(inne) 

niepodlegające 

opodatkowaniu 

1.      

2.      

3.      

4.      

Razem   
 

 

Miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie wynosi  ......................... zł ............ gr 

słownie:..................................................................................................................... ...................................................................... 

* wpisać dochód po odliczeniu: podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

 

Dochód utracony  wyniósł ........................... zł .............. gr 

Dochód uzyskany wyniósł ........................... zł .............. gr 

Utrata dochodu oznacza: ● uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, ● utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, ● utrata zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej, ● utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 

2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 209 r., poz. 303, z póżn. zm.), ● wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, 

z późn. zm.), ● utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, ● utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń 

pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,  

● utrata świadczenia rodzicielskiego, ● utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, ● utrata 
stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Uzyskanie dochodu oznacza : ● uzyskanie dochodu spowodowane zakończeniem urlopu wychowawczego, ● uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla 

bezrobotnych, ● uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ● uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 209 r., poz. 303, z póżn. zm.), 

● rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia  
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z póżn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), ● uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ● uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, ● uzyskanie zasiłku 
macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, ● uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209  

ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.. 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600,  

z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

1. podane wyżej informacje dotyczące mnie i mojej rodziny oraz wykazane rodzaje dochodów i ich wysokości są kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym, 

2. zapoznałem(am) się z warunkami przyznawania stypendium socjalnego zamieszczonymi w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 
3. zostałem(am) poinformowany(a) o obowiązku zgłoszenia uzyskania lub utraty dochodu przez członków mojej rodziny, 

4. nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,  

5. nie posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego,** 
6. nie pobieram oraz nie ubiegam się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  na więcej niż jednym kierunku studiów 

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w innych uczelniach, 

7. studiuję na jednym/dwóch*** kierunku(ach) studiów. Stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości będę pobierał/a na 

kierunku……………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na dokonanie potrącenia z przysługujących mi świadczeń od Uniwersytetu jakichkolwiek kwot nienależnie wypłaconych na moją rzecz.  
W przypadku, gdy Uniwersytet dokona przelewu nienależnych świadczeń na mój rachunek bankowy, a brak będzie jakichkolwiek świadczeń 

przysługujących mi od Uniwersytetu, zobowiązuję się do zwrotu tej kwoty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia informacji o wypłaconych 

nienależnie środkach.  
 

 

 

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

       Miejscowość, data                                 Podpis studenta 

                                                 
** nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego 

magistra na studiach drugiego stopnia 
*** niepotrzebne skreślić 



  

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHÓD RODZINY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO: 
WYKAZ DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO DOSTARCZENIA: 

1) zaświadczenia oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (również w przypadku wystąpienia dochodu zerowego członków 

rodziny oraz studenta), w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenia dotyczące wszystkich pełnoletnich członków rodziny z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów (zaświadczenie 

uwzględniające dochód, podatek należny oraz składkę na ubezpieczenie społeczne), lub o braku dochodów lub o nierozliczaniu się z Urzędem 

Skarbowym za ostatni rok rozliczeniowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

b) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny dotyczące dochodu nieopodatkowanego tj. załącznik 1a do regulaminu ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów, zgodnie z pouczeniem umieszczonym na druku załącznika 1a uzyskanego  

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. W przypadku uzyskiwania dochodu wysokość tych dochodów należy potwierdzić 

zaświadczeniami lub innymi dowodami, 

c) zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, 

d) dokument informujący o liczbie miesięcy, w których dochód był otrzymywany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

e) jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 

społecznej należy dostarczyć zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego 

rodziny.  

ORAZ DODATKOWO DLA OSÓB, KTÓRE: 

1) prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wartości zapłaconego podatku w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego określające : roczną wartość przychodu i stawkę procentową podatku w przypadku podatku opłacanego  
w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. 

2) prowadzą gospodarstwo rolne 

a) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni  
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

b) umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,  

w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną lub w związku z pobieraniem renty 
strukturalnej. 

3) płacą lub otrzymują alimenty 

a) wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca członków rodziny do otrzymywania, bądź płacenia alimentów na rzecz osoby w rodzinie lub spoza 
rodziny oraz zaświadczenia komornika dotyczące egzekucji alimentów, 

b) zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego funduszu alimentacyjnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

c) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość płaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki. 

4)  zadeklarują utratę lub uzyskanie dochodu 

a) dokument określający datę utraty dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej), oraz dokument 

potwierdzający wysokość utraconego dochodu, na przykład rozliczenie podatkowe PIT adekwatne do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub 

zaświadczenie, 

b) umowa o pracę / umowa-zlecenia/ oraz dokument określający wysokość uzyskanego dochodu netto przez studenta lub członka rodziny studenta, 
w przypadku uzyskania dochodu po kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

c) oświadczenie (załącznik 1b do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów UE Katowice) o dochodzie 

uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej. 

5) są bezrobotne (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta) 

a)  zaświadczenie z urzędu pracy (lub oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta) potwierdzające fakt pozostawania studenta bez pracy  

z prawem lub bez prawa do zasiłku, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta zarówno  
w przypadku studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

6) posiadają rodzeństwo lub własne dzieci 

a) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, dla rodzeństwa lub dzieci do  
7-go roku życia, 

b) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia, 

c) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się 
dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, 

d) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka, 

e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek, 

INNE: 

a) akt zgonu nieżyjącego członka rodziny, 

b) akt małżeństwa, 

c) w szczególnych przypadkach odpis zupełny aktu urodzenia studenta/rodzeństwa studenta/dziecka studenta… 

d) odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację. 

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego wymagają dostarczenia innego dokumentu niż 

wyżej wymienione, Komisja Stypendialna może domagać się takiego dokumentu. 

 

UWAGA !!!  Osoba ubiegająca się o stypendium socjalne przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Kopia 

dokumentu może być uwierzytelniona przez pracownika Dziekanatu, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 

  

 



  

DECYZJA KOMISJI 

Wysokość 

stypendium 

socjalnego 

Okres, na który 

stypendium zostało 

przyznane 

Data rozpatrzenia 

wniosku 

Pieczęć i podpis 

Przewodniczącego Komisji  

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 


