Załącznik nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej PWTW

WYMAGANE DOKUMENTY, rok akademicki 2017/2018
Do wniosku o stypendium socjalne student oraz doktorant zobowiązany jest dołączyć
zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu każdego z członków rodziny w roku
2016 oraz w przypadku uzyskania dochodu omówionego w § 5 ust. 3 załącznika nr 5 do Regulaminu
– wysokość dochodu uzyskanego po roku 2016, a także inne dokumenty niezbędne do ustalenia
prawa do stypendium socjalnego, w tym odpowiednio:
1) oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny, w tym studenta, o dochodach,
stanowiące załącznik nr 1A do Regulaminu, w tym oświadczenie o dochodach opodatkowanych
zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz o dochodach niepodlegających opodatkowaniu,
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów z 2016 r., które podlegają
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 2016
r. poz. 2032, z późn. zm.), podające kwotę dochodu przed odliczeniami (czyli przychodu
pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszenia o należny podatek dochodowy), kwotę składek na
ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu i kwotę podatku należnego - wzór zaświadczenia z
US stanowi załącznik nr 1B do Regulaminu,
3) w przypadku osiągania w 2016 r. dochodów, o których mowa w pkt 2) – odpowiednie PIT-y za
rok 2016, a w przypadku: prowadzenia działalności gospodarczej załącznik PIT/B za rok 2016 lub
załącznik PIT/DS przypadku osiągania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
4) w przypadku osiągania w 2016 r. dochodów niepodlegających opodatkowaniu - dokumenty
potwierdzające źródło, rodzaj i wysokość tych dochodów,
5) zaświadczenia z ZUS-u lub od pracodawcy zawierające informacje o pełnej wysokości składek
na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy) danej osoby w roku 2016 - w przypadku więcej niż
jednego źródła dochodu zaświadczenie z ZUS-u powinno podawać wysokość składek zdrowotnych
dla każdego dochodu oraz wskazywać płatnika składek,
6) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz studenta lub
doktoranta albo na rzecz osób w jego rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego
treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
zobowiązujących do alimentów na rzecz studenta lub doktoranta albo na rzecz osób w jego rodzinie
wraz z aktualną wysokością zasądzonych alimentów, odpisy innych prawomocnych orzeczeń sądu
dotyczących alimentów np. o oddaleniu powództwa o alimenty, nakładające obowiązek ponoszenia
kosztów utrzymania tylko na jednego z rodziców,
7) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów w roku 2016 albo otrzymała je
w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed
mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz
– zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o nieotrzymywaniu
takich świadczeń,
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– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za
granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów płaconych, jeżeli
student/doktorant albo członek jego rodziny jest zobowiązany wyrokiem sądu, ugodą sądową lub
ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny,
9) dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego przez członka rodziny
dochodu, omówionego w § 5 ust.1 załącznika nr 5 Regulaminu,
10) dokumenty określające datę uzyskania oraz wysokość dochodu uzyskanego przez członka
rodziny po roku 2016, omówionego w § 5 ust.3 załącznika nr 5 Regulaminu– dokument ma podawać
kwotę dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dochód
czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
11) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego 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,
12) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
13) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości w roku 2016 gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub dwa nakazy płatnicze (z roku
2016 i z roku 2017), jeśli podana na obu liczba hektarów przeliczeniowych jest taka sama,
14) skrócony odpis aktu urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa lub dziecka studenta lub
doktoranta albo inny dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dziecka,
15) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej, w przypadku, gdy rodzeństwo lub
dziecko studenta lub doktoranta ukończyło 18 rok życia i kontynuuje naukę – nie dłużej jednak niż
do 26 roku życia; zaświadczenie powinno potwierdzać zarówno fakt kontynuowania nauki, jak i
wiek rodzeństwa lub dziecka,
16) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy rodzeństwo lub dziecko studenta lub
doktoranta jest niepełnosprawne,
17) akt zgonu rodzica lub małżonka studenta lub doktoranta,
18) akt małżeństwa studenta lub doktoranta,
19) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego studenta lub doktoranta,
20) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie studenta lub
doktoranta,
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą OKS, student oraz doktorant może zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4 i 9, załączyć oświadczenie danej osoby.
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