Załącznik nr 2
do Regulaminu pomocy materialnej Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
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Dokumentacja załączana do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu:
Zaświadczenia lub oświadczenia oraz inne dokumenty, potwierdzające wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, w
szczególności:
a)
zaświadczenie z urzędu skarbowego, wystawione po 15 maja, o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i
członków rodziny studenta i jego pełnoletnie rodzeństwo w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
występowania o świadczenie, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości
składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości należnego podatku
lub wysokości dochodu po odliczeniu tych elementów (dochód netto),
b)
zaświadczenie z urzędu skarbowego, wystawione po 15 maja, o wysokości należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty
podatkowej,
c)
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
występowania o świadczenie, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie to powinno
zawierać informację o dochodzie netto oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne
i wysokość należnego podatku (wzór oświadczenia określa załącznik nr 3),
d)
oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór
oświadczenia określa załącznik nr 4),
e)
oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów,
f)
zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie
albo nakaz(y) płatniczy(e) za ten rok. Do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego należy dołączyć
zaświadczenie o wysokości dochodów (lub ich braku) członków rodziny studenta i studenta,
g)
kopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w
posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.) 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,
h)
kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
i)
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,
j)
kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość
otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o
wysokości wyegzekwowanych alimentów,
k)
w przypadku niemożności wyegzekwowania alimentów na dziecko uczące się w szkole wyższej – do 24 roku życia
– rodzic studenta lub student powinien wystąpić, za pośrednictwem komornika, z wnioskiem o zaliczkę
alimentacyjną, o ile dochód na osobę w rodzinie studenta nie jest wyższy niż 583 zł miesięcznie. Kopia decyzji o
przyznaniu zaliczki alimentacyjnej i o jej wysokości powinna być dołączona do dokumentacji o dochodach rodziny
studenta,
l)
jeśli student nie otrzymuje jeszcze zaliczki alimentacyjnej uwzględnia się zaświadczenie od komornika o całkowitej
lub częściowej niemożności egzekucji alimentów (do momentu otrzymania zaliczki alimentacyjnej). Po otrzymaniu
zaliczki student zobowiązany jest zgłosić jej przyznanie jako dochód uzyskany,
m)
zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny studenta, przebywającego w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
n)
dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub
członka rodziny studenta,
o)
dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez
studenta lub członka rodziny studenta.
Wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego kalendarzowego miesiąca dokumentuje się:
a)
zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej,
b)
zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
c)
zaświadczeniem urzędu skarbowego, wystawionym po 15 maja, w przypadku osiągania dochodu z działalności
pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w
pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód powodujący obowiązek

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem
uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej,
d)
oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – w takim przypadku dochód deklarowany w
oświadczeniu nie może być niższy od sześciokrotności sumy miesięcznego należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
Kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy.
Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18
roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w
przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.
Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki
został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia.
W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia
na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego
roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy
materialnej.
Student, który założył swoją rodzinę i nie jest samodzielny finansowo, a współmałżonek nie jest studentem i nie posiada
żadnych źródeł dochodu może otrzymać świadczenia pomocy materialnej na podstawie dochodów swoich rodziców. Do
rodziny studenta może on wówczas wliczyć współmałżonka oraz swoje dziecko (dzieci).
Jeśli student pozostaje na utrzymaniu pracującego małżonka, za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody
osiągane przez małżonka pod warunkiem, że pracujący małżonek spełnia kryteria wyszczególnione w § 8 Regulaminu.
Oświadczenie studenta samodzielnego finansowo o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z
rodziców.

