
 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej 

Lista wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium socjalne 

§1  

1. Lista wymaganych dokumentów dotyczy wszystkich członków rodziny studenta, o ile 

w odpowiednim punkcie wykazu dokumentów nie jest powiedziane inaczej.  

2. Student ma obowiązek przedstawiać oryginały dokumentów. Kopie dokumentów są 

honorowane w przypadku potwierdzenia zgodności z oryginałem przez Urząd Gminy, Urząd 

Miasta, notariusza lub instytucję, która dany dokument wydała. 

3. Członek Komisji, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie 

studenta, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje 

podpis członka komisji, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie 

studenta, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy 

szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. 

4. Dokumenty wydane za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego. Student wraz z tłumaczeniem dokumentu jest zobowiązany do złożenia oryginału 

dokumentu. 

5. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz z organów, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 2) 

niniejszego załącznika powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące, a zaświadczenia 

wystawione przez inne organy lub instytucje – nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia 

wniosku o stypendium socjalne. 

§2 Do wniosku o stypendium socjalne student zobowiązany jest dołączyć dokumenty: 

1. wypełnione i podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do niniejszego 

regulaminu 

2. w przypadku wliczania do wspólnego gospodarstwa domowego osób, o których mowa w §22 

ust. 1 pkt 4) regulaminu: 

1) skrócony odpis aktu urodzenia oraz 

2) w przypadku pełnoletniości – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuują naukę 

albo orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. w przypadku wliczania do wspólnego gospodarstwa domowego osoby, o której mowa w §22 

ust. 1 pkt 2) regulaminu: akt małżeństwa ze studentem; 

4. dla każdego pełnoletniego członka rodziny: 

1) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie, opodatkowanym 

na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, za rok bazowy; zaświadczenie powinno zawierać 



informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych 

od dochodu, należnego podatku; 

2) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA albo Wojskowego Biura 

Emerytalnego albo Biura Emerytalnego Służby Więziennej o wysokości opłaconych 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok bazowy – dotyczy osób, które w roku 

bazowym osiągnęły dochód. 

5. dla każdego pełnoletniego członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą: 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące działalności gospodarczej 

w zależności od wariantu opodatkowania: 

1) dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych: 

zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji osób, które prowadzą działalność gospodarczą 

wraz ze wskazaniem formy opodatkowania działalności, 

2) dla osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 

informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce 

podatku, wysokości opłaconego podatku w roku bazowym; 

6. dla każdego członka rodziny posiadającego gospodarstwo rolne: 

1) zaświadczenie z Urzędu Gminy (Urzędów Gmin) o wielkości gospodarstwa rolnego 

w hektarach przeliczeniowych. 

7. dla każdego członka rodziny, który utracił dochód: 

1) wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego (Załącznik nr 2b); 

2) dokumenty potwierdzający fakt utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego 

dochodu. 

8. dla każdego członka rodziny, który wykazuje dochód uzyskany: 

1) wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego (Załącznik nr 2c); 

2) dokument potwierdzający fakt uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu 

uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – dotyczy uzyskania 

dochodu w roku bazowym; 

9. wysokość (netto) i rodzaj dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 

nastąpiła uzyskanie dochodu – dotyczy uzyskania dochodu po roku bazowym dla każdego 

członka rodziny, który uzyskał dochód za granicą oraz nie rozliczył się z polskim Urzędem 

Skarbowym z tego dochodu: 

1) zaświadczenie o wynagrodzeniu rocznym netto wystawione przez pracodawcę lub 

zagraniczny odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego. 

10.  w przypadku, gdy student jest w rodzinie niepełnej: 

1) gdy rodzic nie żyje – akt zgonu; 

2) gdy rodzic żyje: 

a. wyrok sądu lub ugodę sądową o przyznaniu i wysokości alimentów. Możliwe jest 

dostarczenie wyroku sądu o całkowitym uchyleniu obowiązku opieki nad członkiem 

rodziny studenta, 



b. w uzasadnionych przypadkach: zaświadczenie komornika sądowego o wysokości 

egzekwowanych alimentów lub zaświadczenie komornika sądowego o częściowej lub 

całkowitej bezskuteczności egzekucji alimentów, 

c. w przypadku całkowitej bezskuteczności egzekucji alimentów – zaświadczenie 

z ośrodka pomocy społecznej o pobieranych świadczeniach lub o niepobieraniu 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

11. w przypadku posiadania innych dochodów niż wynikające z ww. dokumentów:  

1) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące źródło oraz wysokość netto dochodów. 

12. w przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne: 

1) dokumenty poświadczające zobowiązanie alimentacyjne oraz poświadczające opłacanie 

tych alimentów. 

13. w przypadku, gdy średni miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny 

studenta jest mniejszy niż kwota określona w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej: 

1) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka 

pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

(Dz.U. poz. 1818) – z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej 

rodziny studenta. W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia student jest 

zobowiązany pisemnie uzasadnić powody niedostarczenia zaświadczenia oraz 

udokumentować źródła utrzymania rodziny. 

§3  

1. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §2 oraz §3 ust. 1-12 niniejszego 

załącznika, do wniosku o stypendium socjalne, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w §2 ust. 13 niniejszego załącznika, 

do wniosku o stypendium socjalne, Komisja odmawia przyznania stypendium socjalnego. 

 


