DOKUMENTACJA OBOWIĄZKOWA:
STUDENT:
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za rok 2015
2. Oświadczenie o źródle dochodu studenta
3. Kserokopia aktu urodzenia
4. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za
rok 2015 (załącznik nr 1A)
5. Oświadczenie o dochodzie osiąganym z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanej na zasadzie ryczałtu
ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok 2015 (Załącznik 1B)
MAŁŻONEK STUDENTA:
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za rok 2015
2. Oświadczenie o źródle dochodu małżonka studenta
3. Kserokopia aktu ślubu
4. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za
rok 2015 (załącznik nr 1A)
5. Oświadczenie o dochodzie osiąganym z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanej na zasadzie ryczałtu
ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok 2015 (Załącznik 1B)
PEŁNOLETNIE RODZEŃSTWO LUB DZIECKO STUDENTA:
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za rok 2015
2. Oświadczenie o źródle dochodu pełnoletniego rodzeństwa lub dziecka studenta
3. Kserokopia aktu urodzenia
4. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za
rok 2015 (załącznik nr 1A)
5. Oświadczenie o dochodzie osiąganym z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanej na zasadzie ryczałtu
ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok 2015 (Załącznik 1B)
6. Zaświadczenie o pobieraniu nauki lub o niepełnosprawności
NIEPEŁNOLETNIE RODZEŃSTWO LUB DZIECKO STUDENTA:
1. Kserokopia aktu urodzenia
2. Zaświadczenie o pobieraniu nauki
RODZIC STUDENTA:
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za rok 2015
2. Oświadczenie o źródle dochodu rodzica studenta
3. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za
rok 2015 (załącznik nr 1A)
4. Oświadczenie o dochodzie osiąganym z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanej na zasadzie ryczałtu
ewidencjonowanego lub karty podatkowej za rok 2015 (Załącznik 1B)
RODZIC ZOBOWIĄZANY DO ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH WOBEC STUDENTA, NIE POZOSTAJĄCY W
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM Z DRUGIM RODZICEM STUDENTA
1. Kserokopia wyroku sądowego lub ugody sądowej z podaną wysokością alimentów.
2. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji komorniczej zasądzonych alimentów oraz
zaświadczenie/decyzja z Funduszu Alimentacyjnego . (jeśli rodzic nie płaci zasądzonych alimentów)
DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI:
Osoby, które nie składały deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego
 Oświadczenie o braku dochodów.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 Zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość opłaconych składek w 2015 rok
Osoby zatrudnione
 Zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok z ZUS lub od pracodawcy
Osoby uzyskujące świadczenia z organów emerytalno rentowych
 Kserokopia decyzji o przyznaniu/waloryzacji renty, emerytury, renty rodzinnej
 Zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok z właściwego organu emerytalno rentowego

Osoby posiadające grunty rolne powyżej 1 ha fizycznego bądź przeliczeniowego
 Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy
(stan na 2015 rok plus zmiany w 2016 roku)
Osoby bezrobotne poszukujące pracy
 Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej, wraz z informacją o wysokości pobieranego
zasiłku (netto)
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie pracy
 Oświadczenie o braku zatrudnienia
Zgon rodzica lub małżonka studenta
 Kserokopia aktu zgonu
Osoby otrzymujące świadczenia z opieki społecznej
 Zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych świadczeniach rodzinnych za rok 2015
 Decyzja z GOPS/MOPS o przyznaniu lub odmówieniu pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, stałego lub
innego
Członek rodziny zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych wobec osoby spoza rodziny studenta
 Kserokopia wyroku sądowego lub ugody sądowej z podaną wysokością alimentów oraz potwierdzenia zapłaty.
Członek rodziny przebywający w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 Dowody wpłat lub zaświadczenie potwierdzające fakt ponoszenia opłaty z tego tytułu w 2015 roku.
Dokumentowanie utraty dochodu uzyskiwanego w 2015 roku
 Dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie działalności gospodarczej, (jeśli dotyczy).
 Dokumenty potwierdzające zawieszenie działalności gospodarczej w związku z opieką na dzieckiem, (jeśli dotyczy).
 Kopia świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający utratę pracy zarobkowej (zawierający datę)
 Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto w 2015
roku lub PIT-11 za 2015 r
 Kopia decyzji organu emerytalno-rentowego o o utracie prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa
rolnego. (jeśli dotyczy)
 Zaświadczenie od decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości rocznego świadczenia netto w 2015 roku lub
PIT-11 za 2015 r. (jeśli dotyczy)
 Dokumenty poświadczające utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – zaświadczenie instytucji wypłacającej oraz
wysokość rocznego świadczenia netto w 2015 roku. (jeśli dotyczy)
 Kopia aktu zgonu osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych wobec studenta. (jeśli dotyczy)
 Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki
został udzielony urlop wychowawczy
Dokumentowanie uzyskania dochodu w 2015 roku, którego nie było w 2014 roku
 Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub
okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT-11”); uzyskany
dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.
Dokumentowanie uzyskania dochodu w 2016 roku nieposiadanego w 2015 roku
 Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

