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Uniwersytet Śląski w Katowicach      

 
Załącznik nr 5 
 
………………………………..     …………………………… 

(Pieczęć firmy)        (Miejscowość, data) 

 
ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH 

(dotyczy dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych) 

dla osób zgłaszających dochód utracony 
 
Zaświadcza się, Ŝe Pan(i) ………………………………….............Nr PESEL …………………... 
 
Zamieszkały(a)  ……………………………………………………………………………………. 
 
Był(a)zatrudniony(a) zatrudniony w ……………………………………………………………… 
       (nazwa, adres zakładu pracy) 
 
Na stanowisku ………………………………………. w okresie ……………………………........ 
 
Na podstawie ………………………………………………………………………………………. 
     (podać rodzaj umowy) 

Średnie wynagrodzenie miesięczne w roku ………. wynosiło: 
 
Przychód ………………………………………………………………………………………….  
 
Koszty uzyskania przychodu …………………………………………………………………........ 
 
NaleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych ……………………………………………........ 
 
Składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ……………. 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ……………………………………………………………… 
 
Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika w celu przedłoŜenia w Uniwersytecie Śląskim 
 
…………………………….       ………………………. 

(Wystawił)         (Zatwierdził) 
 
 
  
WYPEŁNIA  DZIEKANAT/ SEKRETARIAT  
 

Zaświadczenie zostało  złoŜone w dziekanacie/  
sekretariacie…………………………………………………………………………………………………………… 

  (data, podpis, pieczątka pracownika dziekanatu przyjmującego zaświadczenie) 
 

 
Dochód wyniósł ………........................................................zł...................gr 
(Przychód – pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, naleŜny podatek dochodowy od osób 
fizycznych,, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu  
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) 

  
……..…………………………………………… 

 (data, podpis, pieczątka pracownika dziekanatu/sekretariatu) 

  



 
Wyciąg z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  
 
 
II. STYPENDIUM SOCJALNE, STPENDIUM MIESZKANIOWE, STYPEND IUM NA 
WYśYWIENIE 
 

§ 15 
 

2. W dochodzie rodziny uprawniającym do uzyskania stypendium socjalnego - na wniosek 
doktoranta – nie uwzględnia się dochodów utraconych w roku obliczeniowym, o którym mowa  
w § 13 ust. 3* jak i po upływie tego roku kalendarzowego, lecz przed datą złoŜenia wniosku  
o przyznanie stypendium. 
 
3. Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony w okresie obliczeniowym, o którym 
mowa w § 13 ust. 3* jeŜeli jeszcze w tym samym roku osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła 
go przed złoŜeniem wniosku o stypendium, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów 
w okresie obliczeniowym. 
 
4. Za utrat ę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku  
z następującymi okolicznościami: 
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości 
    zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w art. 3 pkt 23 lit. b) ustawy 
    z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 
    poz. 2255, z późn. zm.), 
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy 
    wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego 
    a takŜe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
    z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
    dzierŜawą gospodarstwa rolnego, 
e) skreślony 
f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
4. Dochód rodziny pomniejsza się o dochody utracone odejmując od przeciętnego miesięcznego 
dochodu rodziny z okresu obliczeniowego, o którym mowa w § 13 ust. 3* miesięczną kwotę 
dochodu utraconego przez członka rodziny. Przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu 
oblicza się dzieląc przez 12 uzyskaną przez członka rodziny w roku obliczeniowym, o którym 
mowa w § 13 ust. 3 kwotę dochodu, który został utracony, bez względu na to przez jaki okres 
dochód ten był w tym roku osiągany. 
 
(*§ 13 ust. 4 Student ubiegający się o przyznanie stypendiów: socjalnego, mieszkaniowego  
i na wyŜywienie w danym roku akademickim podaje wysokość dochodu za okres obliczeniowy od  
1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego początek danego roku akademickiego.) 
 


