Załącznik nr 18 do Regulaminu

Wykaz złożonych dokumentów
Imię i nazwisko studenta:

Dokumenty

Numer albumu:

(cyfra oznacza ilość dokumentów
przyjętych lub brakujących)

przyjęte
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26 roku życia

9.

17.

Odpis skrócony aktu urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa lub niepełnoletnich dzieci studenta
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia,
o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta
Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny
studenta
Dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy,
w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na
który świadczenie ma być przyznane
Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
przez studenta lub członka rodziny studenta, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki, na który świadczenie ma być przyznane
Zaświadczenie właściwego organu gminy* lub nakaz płatniczy* o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być
przyznane
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
Umowa zawarta w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą
spółdzielnię produkcyjną
Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty

18.

Odpis protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej

19.

Odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem

20.

Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

21.

Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także
o wysokości alimentów wyegzekwowanych

22.

Zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta

23.

Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu małżonka studenta jako osoby bezrobotnej

24.

Odpis skrócony aktu zgonu

25.

Zameldowanie na pobyt czasowy (dot. studentów mieszkających w obiekcie innym niż dom studencki)

26.

Umowa najmu

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

brakujące

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym 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
członków rodziny studenta oraz studenta, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który
świadczenie ma być przyznane (druk określony załącznikiem nr 8)
Zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, wymagane od członków
rodziny studenta i studenta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być
przyznane, osiągnęli dochody wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie o dochodzie rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (druk
określony załącznikiem nr 9)
Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny studenta oraz studenta
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne
W przypadku nieuzyskiwania dochodów z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty
podatkowej - oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego i
karty podatkowej (druk określony załącznikiem nr 10)
Aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, w sytuacji
jeżeli 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
Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych i
faktycznych (druk określony załącznikiem nr 12)

INNE DOKUMENTY

* niepotrzebne skreślić

Na podstawie przepisu art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wzywa się do usunięcia
braków wykazanych powyżej w terminie … dni. Nieusunięcie braków w wymienionym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
Data przyjęcia dokumentów: …………

Termin wyznaczony do uzupełnienia wykazanych brakujących dokumentów: ………….……………

……………………………………………

………………………………

podpis pracownika Centrum Obsługi Studenta

podpis studenta

1

INNE PRZYKŁADOWE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
(w zależności od indywidualnej sytuacji studenta należy dopisać do tabeli na str. 1)

1)

kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny albo kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść
ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,

2)

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu
lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny studenta,

3)

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż
zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

4)

oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest
prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

5)

decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości (obowiązuje do 30 września 2008 r.),

6)

decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej (obowiązuje od 1 października 2008 r.),

7)

odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,

8)

kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka będącego studentem,

9)

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

10) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie
dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do
rodziny studenta),
11) kopia aktu zgonu rodzica (ów) w przypadku zmiany stanu rodziny studenta w stosunku do stanu z roku, z którego oblicza się dochód,
12) kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
13) kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
14) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
15) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,
16) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny
studenta. Zaświadczenie takie jest bezwzględnie wymagane również gdy mamy do czynienia z utratą i uzyskaniem dochodu. Zaświadczenie musi zawierać
informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania,
17) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
18) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla rodzica, który nigdy nie pracował, zawierające informację, że nie osiągał dochodu bądź nie rozliczał się
z Urzędem Skarbowym w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku przez studenta o świadczenie,
19) kopia odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków,
20) zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku
kalendarzowym, z którego ustala się dochód,
21) pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną.
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