
Wykaz zaświadczeń i dokumentów  
(w zależności od sytuacji w rodzinie studenta) wymaganych do złożenia wniosku o 

przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021 
 
1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej wraz załącznikami (również elektroniczny). 

2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w roku kalendarzowym  2019 wszystkich 

pełnoletnich członków rodziny (także wnioskodawcy). Każde zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno 

zawierać informację o prowadzonej (lub nie prowadzonej) działalności gospodarczej (także działy specjalne 

produkcji rolnej). 

3. Zaświadczenia z ZUS członków rodziny zawierające informacje o wysokości składki zdrowotnej za 2019 rok. 

4. Jeżeli dochód pochodzi z rent lub emerytur należy dołączyć ksero aktualnej decyzji o przyznanej 

rencie/emeryturze (oryginał do wglądu). 

5. W przypadku zaprzestania lub likwidacji działalności gospodarczej wymagane jest stosowne zaświadczenie 

z Urzędu Skarbowego, w razie wątpliwości student winien okazać ksero PIT potwierdzonego przez US. 

6. Zaświadczenia o wysokości stawki podatku  w przypadku  osób prowadzących zryczałtowaną działalność 

gospodarczą lub zaświadczenie o wysokości opłaconego podatku w przypadku rozliczania się z działalności 

gospodarczej przez kartę podatkową. 

7. Oświadczenia o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (bądź braku) wszystkich pełnoletnich 

członków rodziny. 

8. Oświadczenie o pracy za granicą i gruntach poza terenem gminy, w której się zamieszkuje. 

9. Każda sytuacja braku dochodu rodzica musi być udokumentowana: 

- zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego 

- zaświadczeniem z Urzędu Pracy  o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub oświadczeniem o pozostawaniu 

bez pracy w kraju i za granicą w okresie rozpatrywanym (od 1.01.2019 do dnia składania wniosku) wraz z 

zaświadczeniem o ubezpieczeniu zdrowotnym. 

10. Zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu rolników, zasiłku 

chorobowym. 

11. Zaświadczenie o pobieranych zasiłkach rodzinnych (MOPS) na studenta i rodzeństwo do 21 roku życia , a 

niepełnosprawnych do 24 roku życia. 

12. Zaświadczenia uczącego się rodzeństwa aktualne na rok akademicki 2020/21. 

13. Zaświadczenia z Urzędu Gminy/Miasta o posiadanych (bądź nie posiadanych) gruntach (ha przeliczeniowe) 

dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz kserokopia nakazu płatniczego (oryginał do wglądu). 

14. Zaświadczenie z MOPS o korzystaniu z pomocy socjalnej przy dochodzie na osobę niższym od 528 zł. 

15.Ksero orzeczeń o rozwodzie, alimentach. W przypadku nieściągalności świadczeń wnioskodawca powinien 

dostarczyć zaświadczenie od komornika sądowego o stopniu skuteczności postępowania egzekucyjnego. 

16.Ksero aktów zgonu rodziców- dotyczy studentów, którzy są sierotami lub półsierotami. 

17.Ksero aktów zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka. 

18.Oświadczenie o dochodzie uzyskanym bądź utraconym wraz z dokumentami potwierdzającymi tę sytuację. 

 
W niejasnych przypadkach Sekcja Socjalna może wymagać dodatkowych dokumentów. Wszystkie kserokopie 
dokumentów z oryginałem do wglądu. 
 
 
Powyższe braki należy złożyć do dnia ………………………………………….. 


