Załącznik nr 6
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta i rodziny studenta
(dotyczy stypendium socjalnego, miejsc w domu studenckim oraz stypendium specjalnego)

Podstawa prawna:
−
−
−
−

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz.1842 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518
z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2016, poz. 2284)
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

1. Dokumenty, jakie zobowiązany jest złożyć student – wnioskodawca i wszyscy pełnoletni
członkowie jego rodziny:
Rodzaj dochodu

1. Dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych
na zasadach określonych w art. 27,
30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn.
zm.)*
2. Składki na ubezpieczenie
zdrowotne studenta i każdego
członka rodziny studenta, jeśli
osiągnął dochody, o których mowa
w pkt. 1*
3. Dochody uzyskiwane poza
granicą Rzeczypospolitej
Polskiej (jeżeli dotyczy)
4. Dochód uzyskany na podstawie
przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
(jeżeli dotyczy)

Sposób potwierdzenia
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wzór - zał. nr 8 do Regulaminu)
lub oświadczenie (wzór - zał. nr 9 do Regulaminu) o wysokości
dochodów osiągniętych w ostatnim roku podatkowym przez wszystkich
pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy
materialnej oraz zaświadczenie lub oświadczenie o nieprowadzeniu
pozarolniczej działalności gospodarczej - dokumenty te składa każdy
student i członkowie jego rodziny (nawet jeżeli on lub członkowie jego
rodziny tego dochodu nie uzyskali)
- w przypadku wykazania dochodu „zerowego” komisja stypendialna
może wezwać studenta do dostarczenia zaświadczenia z US
zawierającego informację, czy osoba ta uzyskała bądź nie, dochody
podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta
podatkowa)
Zaświadczenie (z ZUS, KRUS lub od pracodawcy/zleceniodawcy) lub
oświadczenie (wzór – zał. nr 12 do Regulaminu) o wysokości składek na
ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% podstawy wymiaru) w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega
się o świadczenia pomocy materialnej
Zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie (wzór – zał. 16 do
Regulaminu) o dochodach, 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
Oświadczenie studenta i członków jego rodziny o wysokości dochodu
uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej (wzór zał. nr 11 do Regulaminu) oraz dodatkowo zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu i wysokości należnego
ryczałtu lub decyzja o wysokości karty podatkowej

5. Dochody niepodlegające
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego
opodatkowaniu na podstawie
opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym
przepisów o podatku dochodowym
rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy
od osób fizycznych - katalog
materialnej (wzór – zał. nr 10 do Regulaminu)
dochodów wymienia zał. 7 do
Regulaminu*
Dodatkowo w zależności od rodzaju dochodu student składa:
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1. Dochody z gospodarstwa rolnego

2. Świadczenia alimentacyjne

a) nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres składania wniosku,
b) umowa 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,
c ) umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku
w n i e s i e n i a gospodarstwa rolnego do użytkowania przez
rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
d) dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego,
e) umowa
dzierżawy
gospodarstwa
rolnego
od
Agencji
Nieruchomości Rolnych
f) w przypadku braku możliwości złożenia dokumentów określonych
w pkt. a – c, oświadczenie członka rodziny o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy
materialnej (wzór - zał. nr 13 do Regulaminu)
a) kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopia odpisu
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem
sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza
rodziny,
b) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w
rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego
treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd
ugody zawartej przed mediatorem, a także:
− przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną
wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w
przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w
wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
− oświadczenie o wysokości
otrzymanych
alimentów
oraz
zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych
alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza w
przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w
wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
c) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego,
d) decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z
Funduszu i ich wysokości miesięcznej,
e) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia
całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
f) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest
nieznany,
g) kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód
lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica
dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
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3. Utrata dochodu (katalog dochodów
utraconych zawiera zał. 7 do
Regulaminu)

4. Uzyskanie dochodu (katalog
dochodów uzyskanych zawiera zał.
nr 7 do Regulaminu)

Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość
utraconego dochodu (do wniosku należy dołączyć wówczas dokument
potwierdzający utratę dochodu np. świadectwo pracy, decyzję w
sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o
wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument
potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11, zaświadczenie
wystawione przez płatnika dochodu)
a) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez członka
rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany –
w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o
świadczenia pomocy materialnej (np.: zaświadczenie z zakładu
pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp. lub oświadczenie wzór oświadczenia zał. nr 14 do Regulaminu),
b) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez
członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po
roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym
student ubiega się o świadczenia pomocy (np.: zaświadczenie z
zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

*OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DOKUMENTU MAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY
STUDENTA (RÓWNIEŻ STUDENT) NIEZALEŻNIE OD UZYSKANIA/NIE UZYSKANIA DOCHODÓW W TEJ
KATEGORII

2. Pozostałe, niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub
poświadczające jego sytuację rodzinną:
a) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający jego wiek,
b) skrócony odpis aktu małżeństwa studenta i członka rodziny studenta,
c) zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
d) aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu
bądź niepobieraniu 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 (zał. nr 16 do Regulaminu) o niezarejestrowanym bezrobotnym członku rodziny,
e) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki
został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
f) informacja z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku
osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
g) aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi
dodatkami, wydane przez właściwy organ,
h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – gdy członkiem rodziny studenta jest dziecko
niepełnosprawne, nieuczące się lub powyżej 26 roku życia,
i) zaświadczenia ze szkół średnich lub wyższych o uczących się lub studiujących członkach rodziny
pozostających na jej utrzymaniu,
j) zaświadczenie z Policji o zaginięciu członka rodziny,
k) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o trudnej sytuacji materialnej (na żądanie komisji
stypendialnej),
l) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie
sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego oprowadzonym postępowaniu sądowym w
sprawie o przysposobienie dziecka,
m) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
n) orzeczenie sądu o umieszczeniu studenta w pieczy zastępczej,
o) decyzja lub zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o wysokości i okresie pobierania
świadczenia rodzicielskiego,
p) decyzja lub zaświadczenie z właściwego organu o wysokości i okresie pobierania zasiłku
macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
q) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Strona 3 z 4

Załącznik nr 6
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu

r) decyzja lub zaświadczenie właściwego organu o okresie pobierania i wysokości stypendium
doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym,
s) dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń
pomocy materialnej:
− paszport – kserokopia strony ze zdjęciem,
− dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP (karta pobytu, wiza),
− Karta Polaka.
t) w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przez studenta, który
zamieszkuje w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki należy przedłożyć umowę
najmu lub użyczenia oświadczenie (wzór – zał. nr 15 do Regulaminu),
u) inne dokumenty, niewymienione powyżej, potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta.
W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, do wniosku
(załącznik nr 2 do Regulaminu) należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – Dz.
U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm., uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły
orzekające i lekarza orzecznika ZUS (stopień niepełnosprawności lekki, umiarkowany, znaczny), a także
orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy , tj. przed dniem 1 stycznia
1998 r., jeżeli nie utraciły ważności):
• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
− całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na
podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2016r. poz. 887) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
− całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się
na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
− częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww.
ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem
orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 01 stycznia do 16 sierpnia
1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
• orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 01 stycznia 1998 r., jeżeli nie
utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:
− I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
− II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
− III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
• orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało
wydane przed dniem 01 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu), jeżeli uprawnia do
zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem
o lekkim stopniu niepełnosprawności.
II.

Ważne informacje
• Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń pomocy materialnej powinny
być uwierzytelnione przez upoważnionego pracownika, notariusza lub instytucję, która wydała
dokument.
• Zaświadczenia o dochodach wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone przez
polskiego tłumacza przysięgłego.
• W przypadku braku możliwości złożenia dokumentu niezbędnego do ustalenia dochodu studenta
wnioskującego o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, student może złożyć oświadczenie
(według
wzorów
określonych
w
Regulaminie). Oświadczenia składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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