Wykaz dokumentacji DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Rodzaj dochodu

Sposób potwierdzenia

1. Dochody podlegające
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 (Dz. U. z 2012 r.
poz. 361 z późn. zm.).

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanego
dochodu za rok 2017 wszystkich pełnoletnich członków
rodziny, nawet jeśli dochód wynosił 0 zł.
Oświadczenie (załącznik nr 1A), o dochodzie uzyskiwanym z
działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych, karta podatkowa) ,

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS)
wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, którzy osiągnęli
dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym
przyznawane są stypendia.
Dotyczy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody, o
których mowa w pkt 1).

Wyżej wymienione zaświadczenie nie dotyczy osób, których jedynym
źródłem dochodu jest dochód z gospodarstwa rolnego.

2. Dochody uzyskiwane poza
Zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie o dochodach
granicą Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek
dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym
te dochody zostały osiągnięte.

4. Dochody niepodlegające
opodatkowaniu na podstawie
przepisów o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym – załącznik nr 1A

Dodatkowo, w zależności od rodzaju dochodu:
1.Dochody z gospodarstwa
rolnego

a) zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie członka rodziny o
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych za rok 2017,
b) umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości
gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

c) umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku
wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą
spółdzielnię produkcyjną.

2. Świadczenia alimentacyjne

a) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub spoza rodziny albo kopia odpisu protokołu z
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub przed
mediatorem,
b) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną
wysokość otrzymanych alimentów,
c) zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzone
w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (Załącznik 1A),
e) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego,
f) decyzja właściwego organu lub oświadczenie o przyznaniu
świadczeń alimentacyjnych, z określeniem ich wysokości za rok 2017,
g) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do
ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka oraz dokumenty
potwierdzające ten fakt,
h) dokument z właściwego urzędu w sprawie zobowiązań
alimentacyjnych dłużnika przebywającego za granicą.

Ponadto, w przypadku utraty/uzyskania dochodu student jest zobowiązany przedłożyć:
3. Utrata dochodu
Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość
utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty
prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z
ewidencji działalności gospodarczej oraz PIT 11, zaświadczenie
wystawione przez płatnika dochodu)
4. Uzyskanie dochodu

a) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę
miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania
dochodu w roku 2018 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja
w sprawie przyznania renty)
b) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w
przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 (np.: zaświadczenie
z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)
Przykład:

matka studenta rozpoczęła pracę w marcu 2018 r. i pracuje nadal.
W pole: „miesięczny dochód uzyskany w 2018 roku” należy wpisać
wysokość wynagrodzenia netto za kwiecień 2018 r. Jeżeli zaś matka
studenta pracowałby w okresie marzec – maj 2018 r. dochodu tego
nie uwzględnia się we wniosku o stypendium.

Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu
dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego
sytuację rodzinną:
1. zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
2. aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i
pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu (zaświadczenie powinno
zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i
okresie jego otrzymywania) lub oświadczenie o niezarejestrowanym bezrobotnym członku rodziny,
3. zaświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został
on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
4. informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku
osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
5. aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi
dodatkami, wydane przez właściwy organ,
6. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków
rodziny studenta, powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub
rodziny studenta,
7. zaświadczenia ze szkół podstawowych, średnich lub wyższych o uczących się lub studiujących
członkach rodziny pozostających na jej utrzymaniu,
8. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek małoletnich
członków rodziny,
9. zaświadczenie z Policji o zaginięciu członka rodziny. Istnienie rodzeństwa lub dzieci do 18 roku
życia, w przypadku nieuczęszczania ich do szkoły należy udokumentować odpisem skróconym aktu
urodzenia,
10.
odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
11.
orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
12.
dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do
świadczeń pomocy materialnej:
- kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
-Kartę Polaka;
13.
w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przez
studenta, który zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym obiekcie niż dom studencki,
należy przedłożyć umowę najmu lokalu oraz zaświadczenie o zameldowaniu stałym.
Student jest samodzielny finansowo,
finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiadał stałe źródło dochodów w roku podatkowym 2017 (udokumentować zaświadczeniem z
urzędu skarbowego);
2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym ;
3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 945,70
5,70 zł
netto;
4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź
jednym z nich.
W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji,
jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa (bez
względu na wiek studenta).

STYPENDIUM
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
1. Student może składać wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów w każdym z trzech
tytułów:
1) za wysoką średnią ocen;
2) za osiągnięcia naukowe, artystyczne;
3) za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane tylko z jednego tytułu.
3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w
danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
1) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
2) złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na
dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji
egzaminacyjnej.
3) złożył w dziekanacie uczelni indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta w terminie 14 dni od
zakończenia sesji poprawkowej.
Na podstawie arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,20 komisja stypendialna sporządza listę
rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski.
W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku
przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przyznaje świadczenia studentom z
najwyższą średnią.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych
jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach.
Za osiągnięcia naukowe,
naukowe na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla
najlepszych studentów, uważa się:
1) publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
2) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
3) twórczy udział w pracach badawczych.
Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i
pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.
Za osiągnięcia artystyczne,
artystyczne na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla
najlepszych studentów, uważa się:
1) jedynie osiągnięcia indywidualne,
2) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.
ZAPOMOGA
Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty
potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.
Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium
socjalne tylko na jednym z kierunków i tylko na jednej wybranej uczelni.

