Załączniki do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Załącznik nr 1

Wykaz dokumentów wymaganych do ubiegania się o pomoc materialną dla
Studentów :
1.

Wniosek

do

pobrania

z

Działu

Pomocy

Materialnej

lub

ze

strony

internetowej

www.uksw.edu.pl/stypendia.
2. Załącznik nr 1do wniosku (Oświadczenie o wysokości dochodu rodziny niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym) do pobrania z Działu Pomocy Materialnej dla Studentów lub ze
strony internetowej www.uksw.edu.pl/stypendia .
3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy wszystkich osób pozostających w
gospodarstwie domowym, które ukończyły 18 lat:
- o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych lub ich braku,
- o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności
zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania, osiągniętych z tego tytułu dochodach
bądź wysokości należnego zryczałtowanego podatku,
- osoby prowadzące działalność rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu
ewidencjonowanego i karty podatkowej wypełniają dodatkowo oświadczenie o dochodach – załącznik nr 2
do wniosku (wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie www.uksw.edu.pl/stypendia).
4. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przedstawiają również zaświadczenia o swoich
dochodach.
5. Do dochodu rodziny wlicza się również dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Wówczas należy przedstawić zaświadczenia o dochodzie
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, o których mowa wa art. 3 pkt 1 lit .c ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
6.Zaświadczenia o dochodach powinny być wystawione w kwotach netto.
7. Zaświadczenia z urzędu gminy lub urzędu miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego
(w ha przeliczeniowych).
8. Zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie wystawione przez właściwą szkołę;
- do dochodów rodziny wliczane są dzieci uczące się do 26 roku życia, jeżeli 26 rok życia przypada w
ostatnim roku studiów – do ich ukończenia.

9. Osoby niepełnosprawne przedstawiają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (przy złożeniu
wniosku wymagana jest rejestracja u Rzecznika ds. osób niepełnosprawnych.).
10. Ksero aktu urodzenia (w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół – wiek do 7 lat).
11. Akt zgonu – w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny (I stopień pokrewieństwa).
12. Dokumenty potwierdzające wysokości otrzymanych alimentów:
* prawomocny wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów,
* zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych bądź o
bezskuteczności egzekucji,
* zaświadczenie z miejskiego ośrodka pomocy społecznej o wysokości świadczeń alimentacyjnych
(zaliczka alimentacyjna), bądź o ich braku.
13. W przypadku ubiegania sie o stypendium mieszkaniowe należy złożyć wraz z wnioskiem dokument
potwierdzający fakt zamieszkania poza domem rodzinnym np. umowa najmu, potwierdzenie opłaty za
zakwaterowanie, zaświadczenie o zapłacie czynszu, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy
wydane przez urząd miasta lub oświadczenie studenta o zamieszkaniu w innym obiekcie niż dom
studencki.

