Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania I wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów w „Ateneum – Szkole Wyższej” w Gdańsku

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej
rok akademicki 2017/2018:
DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY:
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów podlegających
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w
art.27,30b, 30c i 30e, uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny i
studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student
będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach. określonych w art.27,30b, 30c
i 30e
1a. Ksero Pitu za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki wszystkich
pełnoletnich członków rodziny (do wglądu gdy np. małżeństwo rozlicza się razem)
1.

W przypadku uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, z którego wynika, iż podatnik
nie rozliczył się za dany rok podatkowy, prosimy o dołączenie do wniosku oświadczenia
potwierdzającego, że w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym
student będzie ubiegał się o pomoc materialną,. dany członek rodziny nie uzyskał dochodu i
nie rozliczył się w żadnym Urzędzie Skarbowym.
Każde zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno zawierać informacje o prowadzeniu
bądź nie prowadzeniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej – jeżeli nie ma takiej
informacji musi być wydane dodatkowe zaświadczenie.

2 Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości faktycznie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (którzy osiągnęli dochód) za cały rok kalendarzowy poprzedzający rok
akademicki (2016)
(dotyczy osób pełnoletnich,
3.

Dochody wymienione są w art.3 ust.1 lit c. ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach
We wniosku –oświadczenie lub zaświadczenie o każdym innym dochodzie członków
rodzinnych z wyłączeniem art.175 ust.5 ustawy o szkolnictwie wyższym.
rodziny, w tym nie podlegających opodatkowaniu; uzyskanych przez członków rodziny
studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w
którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną
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Dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych
znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
przyznania stypendium ( tzn. w roku akademickim 2017/2018 – za rok 2016)
4. Zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego dochód uzyskany
rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych
gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z
tytułu dzierżawy.

5.W PRZYPADKU OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ W FORMIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO LUB KARTY PODATKOWEJ DODATKOWO:
Dodatkowo w przypadku osób rozliczających się w formie:
We wniosku oświadczenie o dochodzie członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne.

−

−

Ryczałtu ewidencjonowanego – Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód z którego ustala się dochód po odliczeniu
składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Karty podatkowej – decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
Należny podatek jest wówczas różnicą między wysokością karty podatkowej a wysokością składek na ubezpieczenie
zdrowotne odliczonych od podatku

6.W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OGÓLNYCH:
Zaświadczenie z ZUSu o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc
materialną
/Oświadcza osoba rozliczająca się w tej formie/
Zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej.(data zarejestrowania)
7. W PRZYPADKU ODDANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POSIADANIU RODZINY GOSPODARSTWA ROLNEGO W DZIERŻAWĘ DODATKOWO:
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Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, nie wliczamy:
−
1.

Umowa dzierżawy zawarta zgodnie z przepisami o
ubezpieczeniu społecznym rolników,

2.

Umowa oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w
związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej.

oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego (zawarta w formie pisemnej
na okres co najmniej 10 lat i
zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: małżonkiem
wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą lub małżonkiem osoby
pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym);

−

gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;

−

gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej.

8. W PRZYPADKU WNIESIENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO DO UŻYTKOWANIA PRZEZ ROLNICZĄ SPÓŁDZIELNIĘ PRODUKCYJNĄ DODATKOWO:
Umowa zawarta w formie aktu notarialnego wnosząca gospodarstwo rolne do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
9. W PRZYPADKU ZASĄDZENIA ALIMENTÓW NA RZECZ CZŁONKÓW RODZINY:
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1.

2.
3.

4.
5.

Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
potwierdzona za zgodność z oryginałem lub kopia odpisu protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej,
Kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
Zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji
alimentów (ewentualnie przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną
wysokość otrzymanych alimentów)
Zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranym funduszu
alimentacyjnym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym
student będzie ubiegał się o pomoc materialną

W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów w wysokości niższej lub
wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu
rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wlicza się alimenty
w otrzymywanej wysokości. Wówczas należy przedstawić przekazy lub przelewy pieniężne
dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika
o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji a także wysokości częściowo
wyegzekwowanych alimentów.
W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student
zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie następującej treści: „Uprzedzony o
odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 §1 k.k. oświadczam,
że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę
zobowiązaną.”
W przypadku niedotrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do dochodu rodziny
studenta wlicza się dochody uzyskiwane przez tego z rodziców studenta, który był
zobowiązany wyrokiem sądu lub ugodą sądową do alimentacji.

10. W PRZYPADKU, JEŻELI CZŁONKOWIE RODZINY SĄ ZOBOWIĄZANI WYROKIEM SĄDU LUB UGODĄ SĄDOWĄ DO PŁACENIA NA RZECZ OSOBY SPOZA RODZINY ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH:
1.
2.

Gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od
Ksero wyroku zasądzającego alimenty
dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące ich wysokość w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie ubiegał się o przyznania stypendium odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres przyznania stypendium.
pomoc materialną
11. W PRZYPADKU OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO DODATKWO:
1. Kopia aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
3. Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od
drugiego z rodziców.

W przypadku, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców
studenta), nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od
drugiego z rodziców, stypendium socjalne nie może zostać przyznane studentowi, chyba że:
-drugi z rodziców nie żyje;
-ojciec dziecka jest nieznany;
-powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i
nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
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12. W PRZYPADKU STUDENTA NIEPOZOSTAJĄCEGO NA UTRZYMANIU RODZICÓW W ZWIĄZKU Z ICH ŚMIERCIĄ LUB ZASĄDZENIEM OD RODZICÓW NA JEGO RZECZ
ALIMENTÓW DODATKOWO:

Akty zgonu rodziców lub wyrok zasądzający alimenty.
13. W PRZYPADKU POBYTU CZŁONKA RODZINY W INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWE UTRZYMANIE DODATKOWO:

Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

Gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkolę
zapewniającą nieodpłatnie pełne utrzymanie) od dochodu uzyskanego przez członków rodziny
w roku kalendarzowym z którego ustala się dochód odejmuje się tę opłatę
W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę,
nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

14. W PRZYPADKU POGORSZENIA SIĘ SYTUACJI MATERIALNEJ RODZINY Z POWODU UTRATY W ROKU 2016 LUB PO 2016 ROKU PRZEZ JEJ CZŁONKÓW DOCHODU:
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Dochód utracony dokumentuje się :

W przypadku utraty dochodu w 2016 roku lub po tym roku nie uwzględnia się dochodu
utraconego. (przyjmujemy, że wynosi zero)
1.
Ksero świadectwa pracy bądź umow/-y zlecenia
Przez dochód utracony rozumie się:
2.
Zaświadczenie z Urzędu Pracy (daty zarejestrownia)
- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
3.
Kopia Decyzji o wyrejestrowaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej
- utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
4.
Dokument potwierdzający utratę emerytury bądź renty (data)
- utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
5.
Akt zgonu/akt urodzenia
6. zaświadczenie od płatnika (ZUS/pracodawca) o wypłaconych świadczeniach z tytułu - utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego,
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
urlopu macierzyńskiego, chorobowego o terminie i okresie
socjalnej,
7. zaświadczenie od płatnika o wypłaconych świadczeń rehabilitacyjnych o terminie i
- wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania
okresie
w
rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
8. zaświadczenie o urlopie wychowawczym o terminie i okresie
gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z póź. zm.),
. Załącznik nr 5 do Regulaminu Pomocy Materialnej (wniosek o ponowne przeliczenie
- urata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
dochodu jeśli od czasu złożenia wniosku do momentu przyznawania stypendium nastąpiła
przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
zmiana mająca wpływ na wysokość dochodu. )
- utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej
do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych 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
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym,
15. W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ CZŁONKA RODZINY DOCHODU W ROKU 2016 , Z KTÓREGO DOCHODY STANOWIĄ PODSTAWĘ DO USTALENIA PRAWA DO STYPENDIUM:
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W przypadku uzyskania dochodu w 2016 r. dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w którym
Wykaz dochodów netto w poszczególnych miesiącach w 2016r. dokumentuje się :
ten dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten uzyskiwany jest w dniu przyznawania
1.zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany
stypendium.
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27,30b, 30c i 30e z w związku z:
wyjątkiem działalności pozarolniczej;
− zakończeniem urlopu wychowawczego,
2.zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to − uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
− uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
3.zaświadczeniem urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej - uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
a także emerytury lub renty, renty
miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód powodujący obowiązek zapłacenia
rodzinnej lub renty socjalnej,
podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem - rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji
po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
podatkowej;
swobodzie działalności gospodarczej,u
4.oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na - -uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
5. Umowa
- -uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
6.
Zaświadczenie z Urzędu Pracy
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
7.
Kopia Decyzji o wyrejestrowaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej
społecznym rolników,
8.
Dokument o emeryturze, rencie
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200
9
Akt zgonu/akt urodzenia
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
10
zaświadczenie od płatnika (ZUS/pracodawca) o wypłaconych świadczeniach z tytułu wyższym,
urlopu macierzyńskiego, chorobowego
11. zaświadczenie od płatnika o wypłaconych świadczeń rehabilitacyjnych o terminie i
okresie
12. zaświadczenie o urlopie wychowawczym o terminie i okresie

5.Umowa
16. W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ CZŁONKA RODZINY DOCHODU PO ROKU 2016 , Z KTÓREGO DOCHODY STANOWIĄ PODSTAWĘ DO USTALENIA PRAWA DO STYPENDIUM DODATKOWO:
6.Kopia decyzji o zarejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej
7.Dokument potwierdzający uzyskanie emerytury, renty
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Wysokość dochodu (netto) uzyskanego po 2016 r. z drugiego kalendarzowego miesiąca W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po 2016 r (pod warunkiem, że
otrzymuje go na dzień składania wniosku)
dokumentuje się:
1.zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany Do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę netto dochodu uzyskanego po miesiącu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, określonych w art.27,30b, 30c i w którym dochód został osiągnięty przez członka rodziny.
30e z wyjątkiem działalności pozarolniczej;
2.zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to w związku z:
dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
3.zaświadczeniem urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej − zakończeniem urlopu wychowawczego,
opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w − uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla
bezrobotnych,
drugim miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód powodujący obowiązek
−
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się
wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło,
oświadczeniem uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc
− uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także
deklaracji podatkowej;
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
4.oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na
rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.
− rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania.
5.Umowa
- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
6.Kopia decyzji o zarejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
7.Dokument potwierdzający uzyskanie emerytury, renty
8. Załącznik nr 5 do Regulaminu Pomocy Materialnej (wniosek o ponowne przeliczenie
dochodu jeśli od czasu złożenia wniosku do momentu przyznawania stypendium nastąpiła zmiana
mająca wpływ na wysokość dochodu.

)
17. W PRZYPADKU RODZEŃSTWA:
1.
2.
3.

Ksero aktu urodzenia – dzieci do 7 roku życia
Aktualne zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni – dzieci uczące się do 26 roku życia
Oświadczenie o niepobieraniu nauki – rodzeństwo nieuczące się do 26 roku życia (osobę nie wliczamy do dochodu, chyba
że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności)

18. W PRZYPADKU, GDY CZŁONKIEM RODZINY JEST DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE:
Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
19. W PRZYPADKU CZŁONKÓW RODZINY, KTÓRZY SĄ BEZROBOTNI:
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Zaświadczenie z Urzędu Pracy (ważne miesiąc czasu)

-Zaświadczenie z Urzędu Pracy powinno zawierać informacje o pobieraniu zasiłku bądź
stypendium stażowego w kwotach netto., datę rejestracji.
-Ewentualnie oświadczenie pisemne ze jest osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w U.P i nie
uzyskuje dochodów niepodlegających opodatkowaniu.

20. W PRZYPADKU , GDY DOCHÓD NA OSOBE W RODZINIE STUDENTA JEST BARDZO NISKI DODATKOWO:
Zaświadczenie z o pobieranych zasiłkach rodzinnych (MOPS/GOPS)
21. W PRZYPADKU STUDENTÓW, KTÓRZY NIE PROWADZĄ WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW :

1.Ksero aktu małżeństwa
2.Aktualne zaświadczenia o miesięcznym dochodzie
nettow ostatnim roku podatkowym i bieżącym(+ data
zatrudnienia)
3.Ksero umow/-y potwierdzające stałe źródło dochodów w
ostatnim roku podatkowym oraz bieżącym
(Załącznik nr 1B )

Ciężar udowodnienia posiadania stałego (nieprzerwanego) źródła dochodu spoczywa na studencie.
W przypadku, gdy student zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody ale
przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną, w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić
dochody małżonka za ten rok.

22.W PRZYPADKU PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA:
1.Jeżeli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest jednocześnie opiekunem
prawnym innego dziecka, w dochodzie jego rodziny nie uwzględnia się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną,
Kopia wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie a w liczbie członków rodziny nie uwzględnia się tego dziecka
dziecka
2.Jeśli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów
stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane.
23. W PRZYPADKU RODZICA, KTÓRY NIE WSTĄPIŁ W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI (KAWALER, PANNA) DODATKOWO:

1.

Oświadczenie rodzica, że nie wstąpił w związek małżeński
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24. W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA ZA GRANICĄ DODATKOWO:
Zaświadczenie o wynagrodzeniu w dewizach otrzymywanym przez pracownika. Przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca w
którym uzyskał dochód.
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Dochody te można udokumentować np. zaświadczeniami właściwych organów podatkowych kraju, w którym te dochody zostały
osiągnięte.

Ww. dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.
25. W PRZYPADKU CUDZOZIEMCÓW, O ILE PRZYSŁUGUJE IM PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
-Kopia Karty Polaka
-Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się.
-zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Eurpoejskich;
-zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.127, art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
(j.t.,Dz.U.2013r. poz.1650 z późn.zm.);
- zgodę na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
26. W PRZYPADKU
ZAGINIĘCIA
CZŁONKA
RODZINY
DODATKOWO:
26.W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM
W ZWIĘKSZONEJ
WYSOKOŚCI
Z TYTUŁU
ZAMIESZKANIA
W DOMU STUDENCKIM LUB INNYM OBIEKCIE
(STUDENCI STACJONARNI)
Umowagdy
najmu
lub użyczenie
Przyjmuje
się, ze umowa
(użyczenia)
może
być spisana
odręcznie,
aleskładając
aby była wniosek
ważna muszą
się w niej znaleźć
elementy:
data iwmiejsce
W przypadku,
członek
rodziny studenta
ubiegającego
się onajmu
świadczenia
pomocy
materialnej
zaginął,
student
o to świadczenie
dołączanastępujące
zaświadczenie
właściwej
sprawie
sporządzenia
umowy,zgłoszenia
wskazanie stron
- najemcyczłonka
i wynajmującego,
określenie lokalu, który będzie przedmiotem najmu, ustalenie stawki czynszu i czasu, na jaki umowa jest zawierana
jednostki
policji o przyjęciu
o zaginięciu
rodziny studenta.
W przypadku
wypowiedzenia
umowy
(użyczenia)
przez jedną
stron student
jest zobowiązany
do powiadomienia
uczelniwoprzeliczeniu
tym fakcie wnaterminie
dni od momentu
zdarzenia.
Ustalając
dochód rodziny
nie uwzględnia
sięnajmu
dochodu
uzyskiwanego
przez ze
zaginionego
członka
rodziny studenta,
a ustalając dochód
osobę w14rodzinie
nie uwzględnia
się tego
członka rodziny.
W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż ww. uczelnia może domagać się takiego dokumentu

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń może uwierzytelnić członek Komisji Stypendialnej, notariusz, radca prawny, adwokat lub
instytucja, która dokumenty wydała.
W razie zmiany sytuacji materialnej u studenta (rodziny studenta) od czasu złożenia wniosku do momentu przyznania stypendium ,student ma obowiązek zgłosić fakt uzyskania dochodu
,wnioskodawca ma obowiązek złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 5)
Tzn. w przypadku:
-zmiany liczby członków rodziny studenta, (w tym np. -przerwania nauki przez rodzeństwo, zgon członka rodziny, zaginięcie, przekroczenie 26 lat przez rodzeństwo)
-uzyskania lub utraty dochodu
lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej
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