Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium socjalnego lub zapomogi
a) Student:
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2015r.;
-zaświadczenie od pracodawcy od kiedy jest zatrudnienie i że do nadal;
- Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia) – 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
-oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (załącznik nr 8)każdy pełnoletni ;
-zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r.
b) Rodzice:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów – oddzielnie dla rodziców nawet w
przypadku gdy rozliczają się razem
-zaświadczenie od pracodawcy od kiedy jest zatrudnienie i że do nadal
- Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia) – 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
-oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (załącznik nr 8) każdy pełnoletni ;
-zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r.
c) Rodzeństwo uczące się do 26 roku życia:
-zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej
-gdy rodzeństwo jest młodsze to ksero aktu urodzenia
W przypadku rodzeństwa pełnoletniego dodatkowo:
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
-zaświadczenie od pracodawcy od kiedy jest zatrudnienie i że do nadal
- Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia) – 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
-oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (załącznik nr 8) każdy pełnoletni;
-zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r.
d) Mąż/żona
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
-oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (załącznik nr 8) każdy pełnoletni
-zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015r.

-zaświadczenie od pracodawcy od kiedy jest zatrudnienie i że do nadal
- Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia) – 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
W sytuacjach gdy:
1) Na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego widnieje dochód zerowy:
-zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostania bez pracy z prawem bądź bez prawa
do zasiłku
-zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS i wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego
2)Student nie bierze pod uwagę ojca lub matki:
-ksero aktu zgonu
-Zupełny akt urodzenia studenta
-Kopia wyroku sądu potwierdzająca rozwód i wysokość ustalonych alimentów lub decyzję Funduszu
Alimentacyjnego
3) Któraś osoba z rodziny utraciła dochód:
- ksero świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło
-Pit -11
-zaświadczenie z Urzędu Pracy o wielkości utraconego zasiłku dla bezrobotnych – kwota netto
3)Któraś osoba z rodziny uzyskała dochód:
-umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło
-zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z 3 pierwszych przepracowanych miesięcy (każdy
miesiąc oddzielnie) w przypadku rozpoczęcia pracy w 2016r.
-zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające wysokość zasiłku netto
-w przypadku osób, które uzyskały prawo do renty, wymagana jest decyzja o przyznaniu renty oraz jej
wysokość miesięczna netto
Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi
okolicznościami:
 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 utratą prawa do 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;

 wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz.672, z późn. zm.);
 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 pieniężnych wypłacanych 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 wznowienie jej wykonywania po
okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 uzyskaniem

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 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.

