
Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium socjalne w roku 
akademickim 2014/2015 

 
Wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić w systemie USOSweb, następnie wydrukować              

i złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów, do  odpowiedniego dziekanatu, w terminie             
do 15 października 2014r. Istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium socjalne w kolejnych 
miesiącach, ale wówczas stypendium będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wniosek zostanie 
złożony, do dziekanatu w formie papierowej. 
    Do wniosku należy dołączyć komplet n/w dokumentów: 

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e Ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.u.  z 2012r. poz.361, z późn. zm.) 
za 2013 r. - wszystkich członków rodziny, którzy na dzień składania wniosku mają ukończone 18 
lat, nawet jeżeli nie uzyskli dochodu, (proszę sprawdzać czy urząd skarbowy wystawił 
zaświadczenie na obowiązującym druku) 

2. Zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia (zał. nr 15- do pobrania ze strony internetowej Uczelni, 
zakładka studenci, pomoc materialna) wszystkich pełnoletnich członków rodziny (uzyskujących 
dochód) o wysokości opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013r.   

3. Zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUSie oraz wysokość wypłaconego zasiłku chorobowego            
w 2013r (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUSie).  

4. Jeżeli członek rodziny rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym, należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego 
zryczałtowanego podatku, oraz oświadczenie podatnika - zał nr 13; druk do pobrania ze str. 
internetowej Uczelni. Uwaga: członkowie rodziny prowadzący działalność gospodarczą                  
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, powinni również dostarczyć, 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jak w punkcie 1. 

5. Zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły lub szkoły wyższej (a w przypadku dzieci                
nie uczęszczających jeszcze do szkoły – odpisy aktów urodzenia) 

6. Nakaz płatniczy za 2013 rok lub zaświadczenia z Urzędu Gminy; w zaświadczeniu musi być 
podana ilość ha przeliczeniowych i ha fizycznych według stanu posiadania w 2013r. 

7. Uwaga ważne – składają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny:             
Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (zał. nr 12 do 
Regulaminu PM; druk dostępny na stronie internetowej UR) jeżeli członkowie rodziny nie 
uzyskali takiego dochodu, powinni wypełnić druk wpisując „0”. 

8. Zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny, (jeżeli osoba bezrobotna pobiera 
zasiłek, w zaświadczeniu powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia,                
za pierwszy pełny miesiąc po uzyskaniu zasiłku) 

9. Alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu oraz przekazami lub przelewami 
pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów,  

10. Akt zgonu zmarłego rodzica, 
11. Dochód utracony/uzyskany: osoby wnioskujące o przeliczenie dochodu ze względu                  

na dochód utracony lub uzyskany, muszą udokumentować utratę/uzyskanie dochodu                           
(np. świadectwem pracy/umową o pracę) oraz wysokość netto utraconego/uzyskanego dochodu                              
(np. zaśw. z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu emerytury, renty) 

 
 


