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W Y K A Z  D O K U M E N T Ó W

potwierdzających sytuację materialną studenta

I. Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny studenta są odpowiednio:

a. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu - wzór nr 1 do załącznika nr 7 - zaświadczenie Naczelnika Urzędu

Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w roku podatkowym 201  9  ,  jeżeli dochody te

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e  art. 30f ustawy

z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) zawierające informacje o:

 wysokości  dochodu  (tj.  przychodzie  pomniejszonym  o  koszty  uzyskania  przychodu,  bez  pomniejszania  o  składki  na  ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy);

 wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu;

 wysokości należnego podatku.

W przypadku studenta cudzoziemca dokument potwierdzający ww. dane z właściwego organu państwa, którego obywatelem jest student.

Zaświadczenie  Naczelnika Urzędu Skarbowego dla członków rodziny studenta lub studenta,  który nie pracował,  zawierające informację, że nie

osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z Urzędem Skarbowym w roku podatkowym 201  9  .  

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź

nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa).

W przypadku dochodu z ryczałtu, karty podatkowej oprócz zaświadczenia wyżej wymienionego należy pobrać drugie odpowiednie zaświadczenie

Naczelnika Urzędu Skarbowego:

- Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 2%,

3%, 5,5%, 10%, 17%, 20% osiąganych przychodów (zaświadczenie ma zawierać informację o stawce podatkowej).

Wzór zaświadczenia:

Forma opłacanego zryczałtowanego podatku dochodowego

                        ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym 2019

1. Stawka podatkowa 2% przychód wyniósł: …………… zł

2. Stawka podatkowa 3% przychód wyniósł: …………… zł

3. Stawka podatkowa 5,5% przychód wyniósł: …………… zł

4. Stawka podatkowa 8,5% przychód wyniósł: …………… zł

5. Stawka podatkowa 10% przychód wyniósł: …………… zł

6. Stawka podatkowa 17% przychód wyniósł: …………… zł

7. Stawka podatkowa 20% przychód wyniósł: …………… zł

Karta podatkowa

- Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów

osób duchownych).

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) należy dołączyć zaświadczenie Naczelnika Urzędu

Skarbowego wystawione dla studenta i każdego pełnoletniego członka rodziny studenta.

b. Zaświadczenie wydane przez ZUS lub KRUS lub zakład Emerytalno – Rentowy MSWiA lub wojskowe biuro emerytalne lub biuro

emerytalne służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie opłaconych w roku podatkowym 2019 przez

studenta i członków rodziny studenta.

Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od studenta i członków rodziny studenta, którzy w 2019 roku

osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu Naczelnika Urzędu Skarbowego 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. 

W przypadku studentów cudzoziemców zaświadczenie  może zostać  wydane  przez  pracodawcę  lub świadczeniodawcę z  każdego  źródła

dochodu.
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c. Oświadczenie wg wzoru nr  2 do  załącznika nr 7 -  oświadczenie  o wysokości  dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem

dochodowym. Osiągnięte dochody nieopodatkowane dokumentuje się dodatkowo odpowiednim zaświadczeniem. 

Oświadczenie składa tylko student.

Dokumenty potwierdzające dochód nieopodatkowany:

1. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach

zatrudnienia;

2. zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto oraz zapłaconych za granicą: podatku dochodowego,

składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzający wysokość dochodów

netto po odliczeniu wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;

3. decyzja lub zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o wysokości i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego;

4. decyzja lub zaświadczenie z właściwego organu o wysokości i okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o

ubezpieczeniu społecznym rolników;

5. zaświadczenie Naczelnika 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;

6. 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;

7. decyzja lub zaświadczenie właściwego organu o okresie pobierania i wysokości stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 i 7

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

8. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z

dnia  26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o składki  na ubezpieczenia  społeczne  oraz  składki na

ubezpieczenia zdrowotne.

Student, którego dochód netto na 1 osobę w rodzinie za 2019 rok jest mniejszy bądź równy 528 zł, zobowiązany jest

dostarczyć wraz z wnioskiem o stypendium socjalne (socjalne w zwiększonej wysokości) zaświadczenie z ośrodka

pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny.

Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty

528 zł,  jeżeli  nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej

i majątkowej swojej i rodziny.

Komisja  stypendialna  może  przyznać  studentowi  stypendium jeżeli  przyczyny  niedołączenia  do  wniosku  o  przyznanie  stypendium socjalnego

zaświadczenia  z  ośrodka  pomocy  społecznej  o  sytuacji  dochodowej  i  majątkowej  studenta  i  rodziny  studenta  były  uzasadnione  oraz  student

udokumentował  źródła  utrzymania  rodziny.  W  takim  przypadku  student  składa  oświadczenie  wg  wzoru  nr  8  do  załącznika  nr  7  –

oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i rodziny studenta.

II. Inne dokumenty i oświadczenia:

Gospodarstwo rolne

1. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

w roku podatkowym 201  9     , z którego ustala się dochód;

2. zaświadczenie z KRUS o pobieraniu i wysokości zasiłku chorobowego w 2019 roku;

3. umowa 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 o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego

w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej  przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

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

produkcyjną;

5. dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego;

6. umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

7. zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla domowników lub rolników o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku, z

którego oblicza się dochód.
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Alimenty

1. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu

posiedzenia  zawierającego  treść  ugody  sądowej,  lub  odpis  zatwierdzonej  przez  sąd  ugody  zawartej  przed  mediatorem,  lub  innego  tytułu

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

2. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu,

ugodą sądową lub ugodą zawartą  przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez  sąd do ich

płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

3. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie

sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także

o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 

-  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;

4.  odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, lub odpis

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;

5.  odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

6.  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Skład rodziny studenta

1. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej  dzieci od 18 do 26 roku życia, będących na utrzymaniu rodziców/opiekunów

prawnych lub faktycznych studenta/studenta lub małżonka studenta, a w przypadku dzieci niepełnoletnich - odpis skrócony aktu urodzenia

dziecka;

2. zaświadczenie instytucji, o tym że student osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

3. kopia aktu zgonu członka rodziny;

4. kopie aktów zgonu rodziców lub kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

5. odpis zupełny aktu urodzenia studenta, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

6. orzeczenie  o niepełnosprawności  lub stopniu  niepełnosprawności  członków rodziny  studenta  powyżej  18 roku życia,  o  ile  nie  uczą  się  i

pozostają na utrzymaniu studenta lub członków rodziny studenta;

7. kopia odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków;

8. kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta;

9. zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta;

10. odpis  prawomocnego  postanowienia  sądu  orzekającego  przysposobienie  lub  zaświadczenie  sądu  rodzinnego  lub  ośrodka  adopcyjnego  o

prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

11. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

12. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;

13. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, w roku podatkowym 201  9  , w instytucji zapewniającej całodobowe

utrzymanie.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać

się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci

pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez

względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

1. ukończył 26. rok życia

2. pozostaje w związku małżeńskim

3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku

studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w 2019 roku oraz 2020 roku w miesiącach poprzedzających miesiąc

złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (930, 35 zł).
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Student,  spełniający jeden z warunków wymienionych w pkt 1 – pkt 4, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  i  opiekunów  wg  wzoru nr 6 do załącznika nr 7 oraz dołączyć dokumenty potwierdzające

przesłanki wymienione w punktach 1-4.

Student,  spełniający  warunek  wymieniony  w  pkt  5,  zobowiązany  jest  złożyć  oświadczenie,  że  nie  prowadzi  wspólnego  gospodarstwa

domowego z żadnym z rodziców  i  opiekunów  wg  wzoru nr  7 do załącznika nr 7 oraz dołączyć  dokumenty potwierdzające stałe źródło

dochodów, w tym:

a) okres uzyskiwania dochodu, 

b) źródło dochodu, 

c) wysokość osiągniętego dochodu w poszczególnych latach podatkowych.

Osoby bezrobotne

Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków

rodziny studenta. 

Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (wysokość NETTO!!!) i okresie

otrzymywania w 2019 roku.

Utrata dochodu - wzór nr 4 do załącznika nr 7– oświadczenie o dochodzie utraconym. Do oświadczenia należy dołączyć dokument określający

datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta.

Oświadczenie składa tylko student.

Uzyskanie  dochodu -  wzór  nr  5  do  załącznika  nr  7–  oświadczenie  o dochodzie  uzyskanym.  Do oświadczenia  należy dołączyć  dokument

określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta za miesiąc następujący

po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu w 2020 roku.

Oświadczenie składa tylko student.

W przypadku uzyskania  dochodu w 2019 roku należy złożyć  dokument określający datę  uzyskania  dochodu oraz  wysokość  i  rodzaj  dochodu

uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany w 2019 roku.

Studenci cudzoziemcy

W przypadku, gdy rodzina studenta mieszka poza granicami Polski należy dostarczyć oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu netto osiągniętego

przez rodzinę studenta w 2019 roku. Oryginalne zaświadczenia powinny być przetłumaczone na język polski.

Student cudzoziemiec lub pełnoletni członek rodziny studenta, mieszkający w Polsce w 2019 roku ma obowiązek dostarczyć dokumenty wymienione

w punkcie I i II.

III. 

1.W przypadku,  gdy okoliczności  sprawy mające  wpływ na  ustalenie  prawa do stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej  wysokości)

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym wykazie dokumentów, podmiot ustalający dochód rodziny studenta i

realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

2. Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną stosuje się także do doktorantów.

3. Integralną część załącznika nr 7 do Regulaminu stanowią następujące wzory dokumentów:

wzór nr 1 do załącznika nr 7 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu

wzór nr 2 do załącznika nr 7 – oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

wzór nr 3 do załącznika nr 7 – oświadczenie studenta o zamieszkaniu w Łodzi

wzór nr 4 do załącznika nr 7 – oświadczenie o dochodzie utraconym

wzór nr 5 do załącznika nr 7 – oświadczenie o dochodzie uzyskanym

wzór nr 6 do załącznika nr 7 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (1)

wzór nr 7 do załącznika nr 7 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (2)

wzór nr 8 do załącznika nr 7 – oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i rodziny studenta.
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