Podstawowe dokumenty do stypendium w roku akademickim 2018/2019:
1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2017 rok wszystkich osób
pełnoletnich wchodzących w skład gospodarstwa domowego –Dochody na
zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego muszą być oddzielnie dla każdego członka
rodziny; W przypadku uzyskania pełnoletności w bieżącym roku podatkowym tj.
2018r. nie wymagamy zaświadczenia z US.
2) Zaświadczenie z ZUS/KRUS o składkach zdrowotnych za 2017r.
3) Zaświadczenie z urzędu gminy o ha przeliczeniowych za 2017 rok – każdego członka
rodziny, czy w 2017 roku posiadała dana osoba gospodarstwo rolne
– przelicznik (będzie podany po 23 września);
ha fizyczny lub przeliczeniowy musi być powyżej 1 aby było liczone jako
gospodarstwo rolne ale zawsze wyliczmy z ha przeliczeniowego. Czyli ha
przeliczeniowy razy przelicznik. To co wyjdzie dzielimy przez 12 i wychodzi nam
miesięczny dochód z ha. W przypadku wielu gospodarstw ha sumuje się.
4) Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – od kiedy jest działalność i
czy trwa nadal; może być wydruk CDIEG strona internetowa:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
5) Zaświadczenie od pracodawcy od kiedy dana osoba jest zatrudniona i że do nadal.
W przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. dzielimy dochód przez ilość miesięcy od
zatrudnienia
6)

W przypadku uzyskania dochodu w bieżącym roku podatkowym tj. 2018 r. zaświadczenie od pracodawcy od kiedy dana osoba jest zatrudniona oraz o dochodach
netto za pierwsze 3 miesiące pracy (oddzielnie za każdy mieniąc).
7) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku w kwocie netto (oddzielnie każdy miesiąc),
jeśli ktoś utracił pracę i teraz jest zarejestrowany bądź o zarejestrowaniu bez prawa do
zasiłku
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku PIT-u UZ -gdy członek rodziny
rozliczał się takim PIT-em (odliczenie ulgi na dziecko zgodnie z art. 27f ust.8-10 ustawy
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody
nieopodatkowane do załącznika Nr 8). Obecnie rozliczenie na dziecko wykazane jest w
zaświadczeniu z Urzędu
9) Ksero umów zleceń, umów o dzieło
10) Ksero świadectwa pracy jeśli była urata dochodu
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11) W przypadku gdy nastąpiła utrata pracy w roku 2017 ,a członek rodziny ma kolejne
zatrudnienie dobrze jest wziąć również kserokopie PIT-u od ostatniego pracodawcy, u
którego dana osoba pracuje do nadal .
12) przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba
ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z
tych tytułów w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u
tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie
rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
13) Zaświadczenia ze szkoły rodzeństwa uczącego się lub dzieci uczących się
14) Ksero orzeczenia dzieci lub rodzeństwa niepełnosprawnego
15) Ksero aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci jeśli nie uczęszczają do szkoły (w
przypadku gdy ojciec jest nieznany ksero zupełnego aktu urodzenia)
16) Ksero aktu zgonu członka rodziny należącego do gospodarstwa domowego
17) Każdy pełnoletni członek rodziny musi wypełnić załącznik nr 8
18) Ksera orzeczeń sądowych o rozwodach, alimentach
19) Zaświadczenie od komornika o ściągalności alimentów
20) Zaświadczenie z MOPS-u, GOPS-u bądź z funduszu alimentacyjnego o kwocie
alimentów za poprzedni rok podatkowy
21) Gdy członek rodziny jest na ryczałcie lub karcie podatkowej :
Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne – również karta podatkowa –Dochód z tego tytułu jest dokumentowany
na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (wzór załącznik nr 9)
Zaświadczenie to zawiera informacje o:
1) Roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie
2) Danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer
PESEL
3) Formie opłacanego podatku
4) Wysokości przychodu
5) Stawce podatku
6) Wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy
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22) Załącznik nr 14 wypełnia każdy student, który nie prowadzi gospodarstwa domowego
z rodzicami i spełnia jedną z 4 przesłanek. O przyznanie stypendium socjalnego bez
wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców, opiekunów prawnych lub
faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku
studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek może
ubiegać się student:
1) W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z
rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z
następujących przesłanek:
1. Ukończył 26 rok życia,
2. Pozostaje w związku małżeńskim,
3. Ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2
4. Osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
lub
2) Jeśli spełnia łącznie następujące warunki ( załącznik nr 15):
1. Posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2. Posiada stare źródło dochodów w roku bieżącym,
3. Jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy
lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust 1 i kwoty określonej w art. 6
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(930,35 zł)
4. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i
potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu
Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z
następującymi okolicznościami:
 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 utratą

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej;
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 wyrejestrowaniem

z

rejestru

pozarolniczej

działalności

gospodarczej

lub

zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z
2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz.
106, 138, 357, 398 i 650);
 utratą

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej;
 utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń przysługujących w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 utratą świadczenia rodzicielskiego, (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.);
 utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników; (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.);
 utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia
następujących okoliczności:
 zakończenia urlopu wychowawczego;
 uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 uzyskania

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej;
 rozpoczęcia 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 lub art. 36aa ust. 1 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej;
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 uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.);
 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników, (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.);
 uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
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