LISTA KONTROLNA DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
Wniosek – WYPEŁNIONY I PODPISANY
Zaświadczenie o dochodzie studenta i każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych wydanych przez właściwy urząd
skarbowy ( nawet jeśli dochód wynosi”0”).
Zaświadczenie z ZUS o wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie o
wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wypełnione przez każdego członka rodziny, który
osiągnął dochód ( wysokość składek należy odliczyć od dochodu z zaświadczenia z urzędu skarbowego).
Zaświadczenie właściwego organu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego (wymagane ha
przeliczeniowe za poprzedni rok)
Oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności.
Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu.
Zaświadczenia ze szkół uczących się niepełnoletnich członków rodziny oraz akty urodzenia dzieci, które
nie podjęły jeszcze nauki lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.
Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej.
Oświadczenie członka rodziny, że nie pracuje zawodowo i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy.
W przypadku braku dochodów w rodzinie – oświadczenie studenta o źródłach utrzymywania się rodziny
oraz zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu przez rodzinę z pomocy społecznej.
Akt małżeństwa.
Akt zgonu.
Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.
Wyrok zasądzający alimenty lub ugodę sądową. W przypadku braku płatności alimentów zaświadczenie
komornika o całkowitej lub częściowej bezskutecznej egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów.
W przypadku, gdy kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku lub ugodzie
sądowej lub ugodzie przed mediatorem na potwierdzenie wysokości alimentów należy przedłożyć :
przekazy lub przelewy pieniężne.
Dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do
renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub inny
dokument potwierdzający datę lub wysokość utraconego dochodu, zaświadczenie z właściwego
Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Dokument potwierdzający uzyskanie dochodu przez członka rodziny, np. umowa o pracę, decyzja ZUS o
przyznaniu renty lub emerytury oraz wysokość uzyskanego dochodu, np. zaświadczenie z zakładu pracy,
zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, oświadczenie – w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym wraz
ze stosownym miesięcznym rozliczeniem z urzędu skarbowego.

