Załączniki wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (obowiązkowy)



Załącznik 1 (obowiązkowy) - oświadczenie o dochodach - obowiązkowo dla studenta
wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia,



UWAGA!!! - w przypadku uzyskania dochodu w 2021 r. (dotyczy sytuacji, gdy dochód nie
był uzyskiwany od początku 2021r.) - poza załącznikiem 6 należy dostarczyć dokument
określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta
oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.



Załącznik 1a (obowiązkowy):

i

 zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach
określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych w 2014 r., (brak dochodów w 2021 roku musi zostać potwierdzony przez
Urząd Skarbowy), - obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku
życia. Zaświadczenie musi zawierać kwotę brutto tj. dochód pomniejszony o koszty
uzyskania przychodu (bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
 W
przypadku
prowadzenia
działalności
gospodarczej
w
formie
ryczałtu
ewidencjonowanego lub karty podatkowej, poza załącznikiem 2 i zaświadczeniem z
urzędu skarbowego o wielkości podatku zryczałtowanego lub decyzją ustalająca
wielkość podatku w formie karty podatkowej, konieczne jest również zaświadczenia z
urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.,


Załącznik 2 (obowiązkowy) - oświadczenie o dochodzie osiągniętym poza granicą RP



Załącznik 3 (obowiązkowy) – oświadczenie o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie
zdrowotne (ZUS/KRUS) w 2020r., tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu
skarbowego mają wykazany dochód,



zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach powyżej 18 roku życia
(zaświadczenie ze szkoły), (obowiązkowo)



skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci albo inny dokument urzędowy
potwierdzający wiek dziecka,(obowiązkowo)



zaświadczenie z Urzędy Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2021 r.


odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące
faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż
zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz
z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a
także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym oraz zaświadczenie
z funduszu alimentacyjnego,



Załącznik 6 - w przypadku utraty dochodu – wraz z dokumentami potwierdzającymi datę
utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, (np. świadectwo pracy, PIT 11,
kserokopię umowy zlecenia itp.),



w przypadku uzyskania dochodu w 2021 r. – poza załącznikiem 6 , zaświadczenie z zakładu
pracy o wysokości uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w
którym dochód został osiągnięty przez studenta lub członka rodziny,



w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego - należy dostarczyć załącznik 4,
umowę najmu, inne dokumenty uzasadniające jego otrzymanie,



inne dodatkowe dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację materialną studenta.

Uwaga: Student może złożyć kserokopię dokumentów, jeżeli zostały one potwierdzone notarialnie lub
przez inny urząd państwowy. Kserokopię dokumentu uwierzytelnić może pracownik Sekcji ds. Pomocy
Materialnej podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy materialnej pod warunkiem okazania
oryginału dokumentu.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez członków
rodziny:
1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i
potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 5 ) oraz spełnia jedną z następujących
przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci,
d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2021),
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2022),
c) 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
2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 930,35 zł
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym
oświadczeniu Załącznik 5

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium dla osób niepełnosprawnych



Wniosek o przyznanie
(obowiązkowo)

stypendium

specjalnego

dla

osób

niepełnosprawnych



Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z
tym orzeczeniem (obowiązkowo) (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje
równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej

albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w
życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności).Orzeczenia o zaliczeniu
do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na
równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o
zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności; II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności; III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim
stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po
tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w
gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.


Studentowi, któremu ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upływa w trakcie
roku akademickiego, stypendium przyznawane jest na okres wydania orzeczenia. Aby
otrzymać stypendium w kolejnych miesiącach, student zobowiązany jest złożyć nowy
wniosek wraz z nowym orzeczeniem.

