Podstawowe dokumenty do stypendium w roku akademickim 2020/2021:
1) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019 rok wszystkich osób
pełnoletnich wchodzących w skład gospodarstwa domowego – proszę pamiętać , że na
zaświadczeniu musi być dopisany art. 30 f ( podatek od dochodów zagranicznej spółki
kontrolowanej uzyskanych przez podatnika). Dochody na zaświadczeniu z Urzędu
Skarbowego muszą być oddzielnie dla każdego członka rodziny; W przypadku
uzyskania pełnoletności w bieżącym roku podatkowym tj. 2020r. nie wymagamy
zaświadczenia z US.
2) Zaświadczenie z ZUS/KRUS o składkach zdrowotnych za 2019r.
3) Wnioskodawca (student) wypełnia załącznik nr 8
4) Zaświadczenie z urzędu gminy o ha przeliczeniowych za 2019 rok – każdego członka
rodziny, czy w 2019 roku posiadała dana osoba gospodarstwo rolne
– przelicznik (będzie podany po 23 września)
W przypadku wielu gospodarstw ha sumuje się.
5) Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – 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
6) Zaświadczenie od pracodawcy od kiedy dana osoba jest zatrudniona i że do nadal.
W przypadku uzyskania dochodu w 2019 r. dzielimy dochód przez ilość miesięcy od
zatrudnienia np. jeśli ktoś był zatrudniony od 13 czerwca i pracuje do nadal to dochód
od tego pracodawcy dzielimy przez 7 miesięcy.
7) W przypadku uzyskania dochodu w bieżącym roku podatkowym tj. 2020 r. zaświadczenie od pracodawcy od kiedy dana osoba jest zatrudniona oraz o dochodach
netto za pierwsze 3 miesiące pracy (oddzielnie za każdy mieniąc). Wliczamy dochód
za 2 miesiąc.
8) W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. 528 zł), należy złożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o
sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
9) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku w kwocie netto (oddzielnie każdy miesiąc),
jeśli ktoś utracił pracę i teraz jest zarejestrowany bądź o zarejestrowaniu bez prawa do
zasiłku
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10) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku PIT-u UZ -gdy członek rodziny
rozliczał się takim PIT-em (odliczenie ulgi na dziecko zgodnie z art. 27f ust.8-10 ustawy
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody
nieopodatkowane do załącznika Nr 8). Obecnie rozliczenie na dziecko wykazane jest w
zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – jest wykazane na osobnym zaświadczeniu lub
na zaświadczeniu o dochodach - Urząd wykazuje dodatkowy dochód poniżej, który
należy doliczyć do dochodów członka rodziny dzieląc go na 12 miesięcy.
11) Ksero umów zleceń, umów o dzieło
12) Ksero świadectwa pracy jeśli była urata dochodu
13) W przypadku gdy nastąpiła utrata pracy w roku 2019 ,a członek rodziny ma kolejne
zatrudnienie dobrze jest wziąć również kserokopie PIT-u od ostatniego pracodawcy, u
którego dana osoba pracuje do nadal .
14) przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub
rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba
ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z
tych tytułów w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u
tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie
rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
15) Zaświadczenia ze szkoły rodzeństwa uczącego się lub dzieci uczących się
16) Ksero orzeczenia dzieci lub rodzeństwa niepełnosprawnego
17) Ksero aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci jeśli nie uczęszczają do szkoły (w
przypadku gdy ojciec jest nieznany ksero zupełnego aktu urodzenia)
18) Ksero aktu zgonu członka rodziny należącego do gospodarstwa domowego
19) Ksera orzeczeń sądowych o rozwodach, alimentach
20) Zaświadczenie od komornika o ściągalności alimentów
21) Zaświadczenie z MOPS-u, GOPS-u bądź z funduszu alimentacyjnego o kwocie
alimentów za poprzedni rok podatkowy
22) Gdy członek rodziny jest na ryczałcie lub karcie podatkowej :
Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne – również karta podatkowa –Dochód z tego tytułu jest dokumentowany
na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (wzór załącznik nr 9)
Zaświadczenie to zawiera informacje o:
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1) Roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie
2) Danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer
PESEL
3) Formie opłacanego podatku
4) Wysokości przychodu
5) Stawce podatku
6) Wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy
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