Załącznik Nr 1
do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Wykaz dokumentacji do określenia wysokości dochodu studenta
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek – wypełniony przez studenta zgodnie ze stanem faktycznym, podpisany.
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny studenta i studenta o
dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.),
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach wolnych od podatku
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (dotyczy studentów lub członków ich rodzin w wieku do
ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego
stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia)
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o prowadzeniu działalności gospodarczej i formie
jej opodatkowania zawierające informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy
zaświadczenie, danych podatnika zawierających imię, nazwisko, PESEL, formę opłacanego
podatku, wysokość przychodu (nie dochodu), stawce podatku, wysokości opłacanego
podatku.
W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe
dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji,
zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w
kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na język polski.
5. Zaświadczenie studenta i pełnoletnich członków rodziny z ZUS lub KRUS, zawierające
informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym,
poprzedzającym rok akademicki, z zaznaczeniem nazwy płatnika składki, kodu tytułu
ubezpieczenia oraz kwoty składek zapłaconych przez danego płatnika
6. Oświadczenie studenta o dochodach swoich albo członka rodziny o dochodzie
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r poz. 361, z późn. zm.)
Osiągniętym w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki - załącznik nr 2
7. Zaświadczenie z Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiające sytuację dochodową oraz
majątkową studenta i rodziny, jeśli dochód na członka rodziny jest niższy lub równy 528 zł.
8. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego
– liczba hektarów przeliczeniowych (z 4 miejscami po przecinku) – dotyczy tylko członków
rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne. Jeżeli gospodarstwo jest
wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z Urzędu Gminy przedstawić dodatkowo:
a) umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
c) umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z
pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
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środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.
Kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego, zasądzającego alimenty na
rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego
treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody, zawartej przed mediatorem,
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
Kopia odpisu wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu
małżonka lub rodzica studenta -w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, zaświadczenie dotyczące
alimentów, zaświadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
alimentów, lub informacje właściwego sądu, lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, albo o
niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem możliwości wskazania
przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli
dłużnik zamieszkuje za granicą - w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała
alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie
sądowej lub ugodzie przed mediatorem.
Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany.
Kopia skróconego aktu ślubu.
Kopia skróconego aktu urodzenia dziecka studenta.
Kopia skróconego aktu urodzenia posiadanego rodzeństwa lub dzieci.
Ksero aktu zgonu – w przypadku śmierci członka rodziny.
Zaświadczenie ze szkoły, w przypadku rodzeństwa, które się nadal uczy, (dzieci do lat 7 –
kopię
skróconego
odpisu
urodzenia),
a) do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok
życia
przypada
w
ostatnim
roku
studiów,
to
do
ich
ukończenia,
b) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić
zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).
Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem
lub bez prawa do zasiłku, jeżeli w składzie rodziny występują osoby bezrobotne.
Oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez prawa do zasiłku w przypadku
bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta (studiów niestacjonarnych)
niezarejestrowanych w UP.
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców (załącznik nr 4).
Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego
dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta – np. świadectwo pracy, decyzja,
zaświadczenie z pracy, PIT i inne
Dokument określający wysokość dochodu brutto i netto uzyskanego przez studenta lub
członka rodziny studenta, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym
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poprzedzającym rok akademicki określający również liczbę miesięcy, w których dochód był
osiągany.
Dokument określający wysokość dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty -w przypadku dochodów uzyskanych w roku
bieżącym.
Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta
i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia
Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej – składa student którego miesięczny dochód
na osobę w rodzinie wg obliczeń jest mniejszy bądź równy 528 zł. W oświadczeniu musi
wykazać skąd posiada środki do życia.
Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim/innym obiekcie – składa student, który
wnioskuje o stypendium socjalne w zwiększonej wielkości z tytułu miejsca zamieszkania.
Zaświadczenie o wysokości dochodów, w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za
granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki
polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku
dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na
język polski.
Pozostałe, niezbędne dokumenty, konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub
poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie z policji o zaginięciu członka
rodziny studenta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach
odosobnienia, dla osób prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG itp.),

Student zobowiązany jest do złożenia oryginałów następujących dokumentów:
- Zaświadczenia z właściwych urzędów skarbowych, ZUS, UP przyjmowane będą jedynie w
oryginale.
- Natomiast dokumenty takie jak akty USC, wyroki sądowe mogą być złożone w formie
duplikatu, a oryginały należy przedłożyć do wglądu.
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