Załącznik nr 10
do Regulaminu Przyznawania Pomocy
Materialnej Studentom PWSZ w Gnieźnie

INFORMACJA
dotycząca dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc materialną
w PWSZ w Gnieźnie

O stypendium socjalne, mogą ubiegać się studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty ustalonej przez Rektora, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu (obowiązująca kwota w danym
roku akademickim jest ogłaszana na stronie internetowej Uczelni). Możliwość ubiegania się o świadczenia
pomocy materialnej mają wszyscy studenci niezależnie od systemu studiów (stacjonarne, niestacjonarne,
pomostowe).Osoby starające się o stypendium socjalne zobowiązane są do złożenia wniosku oraz niżej
wymienionych oświadczeń do 14 października bieżącego roku.
Wymagane dokumenty
1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (również o zerowym dochodzie
studenta i członków rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres pomocy materialnej, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z
dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 – obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny, którzy ukończyli
18 lat do 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej (również w
przypadku wystąpienia dochodu zerowego członków rodziny oraz studenta).
b) oświadczenia studenta i członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym z
działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej oraz o wysokości
uzyskanych w ostatnim roku podatkowym innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu;
- wzór oświadczeń określa załącznik nr 5; - obowiązkowo składa każdy członek rodziny powyżej 18 roku życia
nawet jeśli nie uzyskał takiego dochodu
c) w przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego załącza się zaświadczenie właściwego organu
gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres pomocy materialnej. Członkowie rodziny załączają również
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;
d) 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:
e) kopie wyroku sądu zarządzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość
otrzymywania 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.
2. Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć również:
 kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta (tylko przy pierwszym składaniu wniosku) – w
przypadku, gdy ojciec dziecka studenta jest nieznany wymagany jest odpis zupełny aktu urodzenia
 zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa w wieku od 18 do 26 la
 (półsieroty i sieroty pełne) kopie aktów zgonu rodziców,
 kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich, (tylko przy pierwszym składaniu wniosku)
• zaświadczenie z ZUS lub KRUS zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w
roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki- wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4a
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• dokument informujący o liczbie miesięcy, w których dochód był otrzymywany w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki (jeśli nie był dochodem uzyskiwanym przez cały rok, a jest uzyskiwany na dzień
złożenia wniosku) – w przypadku składania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6a
• zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające, że student lub członek jego rodziny, ma status osoby bezrobotnej
z prawem do zasiłku albo bez tego prawa – dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych

3. Studenci starający się o stypendium specjalne z tytułu:
a) niepełnosprawności – zobowiązani są przedłożyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem
b) stypendium socjalne zwiększone –dot. studentów stacjonarnych, zamieszkujących w domu studenckim lub
innym obiekcie na terenie miasta Gniezna – zobowiązani są do przedłożenia: zaświadczenie z domu studenckiego
lub oświadczenie o zamieszkaniu w miejscu studiów.
4. Dodatkowe informacje:
a) dochody w oparciu o które student stara się o pomoc materialną wylicza się na podstawie ustawy z dnia
28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zmianami) oraz ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 ze zm.)
b) dochód netto – tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne; do dochodów w rodzinie studenta nie wlicza się zasiłków rodzinnych;
c) skład rodziny studenta – za członków rodziny uważa się rodziców lub opiekunów prawnych, małżonka, dzieci
własne studenta oraz rodzeństwo pozostające na utrzymaniu rodziców: niepełnoletnie, pobierające naukę do
ukończenia 26 roku życia, niepełnosprawne bez względu na wiek – niepełnosprawność należy potwierdzić
aktualnym orzeczeniem;
d) wszystkie osoby w rodzinie studenta posiadające własne źródła dochodów (w tym student – wnioskodawca)
zobowiązane są przedłożyć informacje o dochodach za ubiegły rok kalendarzowy;
e) w przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w
wysokości niższej lub ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia
prawa do świadczeń rodzinnych wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości;
f) do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń funduszu alimentacyjnego;
5. Dochód uzyskany i utracony
Jeżeli w roku bieżącym w rodzinie studenta sytuacja materialna uległa polepszeniu (z wymienionych w załączniku nr
6a powodów) to dochody rodziny z roku poprzedniego trzeba powiększyć o tzw. „dochód uzyskany” (o ile dochód
ten jest nadal uzyskiwany w chwili obecnej).
Jeżeli do chwili obecnej w rodzinie studenta sytuacja materialna uległa pogorszeniu(z wymienionych w załączniku
nr 6b powodów), to dochody rodziny z roku poprzedniego trzeba pomniejszyć o tzw. „dochód utracony”. Przy czym
nie można odliczyć dochodu „utraconego”, jeśli w tym samym roku kalendarzowym osoba, która ma taki „dochód
utracony” uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złożeniem wniosku o stypendium.
Osoby, w których rodzinie nastąpiła uzyskanie/utrata dochodu, składają wniosek o stypendium wraz z
załącznikiem nr 6a lub 6b.

6. Dostępne niezbędne wzory druków:
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1) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – zał. nr 1.
2) Zaświadczenie 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 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - zał. nr 4.
3) Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki - zał. nr 4a.
4) Oświadczenie osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającym
opodatkowaniu - zał. nr 5.
4) Oświadczenie o dochodzie uzyskanym/utraconym – zał. nr 6a i 6b.
Wypełnione druki należy złożyć w Dziale Kształcenia PWSZ w Gnieźnie w nieprzekraczalnym terminie do 14
października bieżącego roku.

Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
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