Załącznik nr 6
do Regulaminu świadczeń dla studentów VIAMODA Szkoły Wyższej

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ
DLA STUDENTÓW VIAMODA SZKOŁY WYŻSZEJ
I.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stan osobowy rodziny studenta dla potrzeb stypendium socjalnego dokumentuje się poprzez dołączenie do wniosku
następujących dokumentów:
1) kopii skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci lub rodzeństwa wnioskodawcy, bądź innych dokumentów
urzędowych potwierdzających ich wiek (oryginały do wglądu);
2) w przypadku dzieci lub rodzeństwa pełnoletniego – zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki;
3) w przypadku rozwodu albo separacji – kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu (oryginał do wglądu);
4) kopii odpisu wyroku zasądzającego alimenty (oryginał do wglądu);
5) informacji sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie
opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
6) kopii odpisu aktu zgonu małżonka lub rodziców wnioskodawcy (oryginał do wglądu);
Dla ustalenia dochodu w rodzinie studenta należy przedstawić dokumenty stwierdzające wysokość dochodu studenta
i wszystkich pełnoletnich na dzień składania wniosku członków rodziny (nawet, jeśli student lub członek jego rodziny
w 2019 roku nie pracowali – wówczas należy przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak
dochodu).
Dochód w rodzinie studenta uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny dokumentuje się:
1) zaświadczeniami z właściwego urzędu skarbowego poświadczającymi wysokość dochodów każdego pełnoletniego
członka rodziny studenta podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – w przypadku małżonków rozliczających się razem należy dostarczyć dwa
osobne zaświadczenia z urzędu skarbowego uwzględniające indywidualne dochody;
2) zaświadczeniami o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny studenta, którzy osiągnęli
dochody;
3) oświadczeniem o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami, zawartym we wniosku o stypendium
socjalne;
4) oświadczeniami o źródłach dochodu (Załącznik nr 1a),
5) oświadczeniem o liczbie przepracowanych miesięcy w 2019 roku (Załącznik nr 1b);
6) oświadczeniami członków rodziny o osiąganiu dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Załącznik nr 1c) oraz:
a) w przypadku rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego – zaświadczeniami właściwego urzędu
skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego;
b) w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej – decyzją właściwego urzędu skarbowego o wysokości
podatku (kopia, oryginał do wglądu);
7) oświadczeniami członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
(Załącznik nr 1d), przez który rozumie się:
− renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
− renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
− świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
− dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
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− świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich,
− ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych
w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
− renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz
członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem
na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
− zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych,
− środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych
lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez
Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych
środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
− należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
− należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych
i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił
państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także
należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
− należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby
te uzyskały dochód,
− dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
− alimenty na rzecz dzieci,
− stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.),
− kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
− należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na
terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu
wyżywienia tych osób,
− dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2215 ze zm.),
− dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
− ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
− ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w latach 2003–2006,
− świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
− dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
− dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
− renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
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− zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej,
− świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
− kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
− świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.),
− świadczenie rodzicielskie,
− zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
− stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.
− przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

7) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczeniami właściwych organów gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
8) przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi kwotę alimentów, jeżeli członkowie rodziny są
zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osób spoza rodziny;
9) kopią odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopią odpisu protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej, przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość
otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie
sądowej;
10) kopią prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka;
11) zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku, gdy osoba uprawniona do
otrzymywania alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w zaniżonej wysokości;
12) dokumentami potwierdzającymi datę utraty dochodu, jego wysokość (przykładowo: Pit-11, świadectwo pracy);
13) dokumentami określającymi wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany –
w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, tzn. osoba uzyskiwała
dochód przez część poprzedniego roku kalendarzowego i uzyskuje go nadal;
14) dokumentami określającymi datę, wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty przez studenta lub członka jego rodziny – w przypadku uzyskania dochodu po
roku kalendarzowym, który stanowi podstawę do wyliczenia stypendium;
15) zaświadczeniem z urzędu pracy potwierdzającym fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku;
oraz innymi:
16) aktem zgonu nieżyjącego członka rodziny;
17) decyzją o przyznaniu renty rodzinnej (w przypadku przyznania jej w 2019 r.);
18) orzeczeniem sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
19) zaświadczeniem pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został
on udzielony oraz okresach zatrudnienia;
20) zaświadczeniem o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągnął on
dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
21) zaświadczeniem z jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej
i majątkowej osób i rodzin, w przypadku studentów, których dochód w rodzinie jest niższy niż 528,00 zł;
22) dokumentami dotyczącymi studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do stypendium socjalnego, tzn.:
a) zezwoleniem na pobyt stały,
b) zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwoleniem na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art.
186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020., poz.35 ze zm.) lub
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
d) Kartą Polaka lub decyzją w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
e) certyfikatem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), co najmniej na poziomie
biegłości językowej C1;
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f) zaświadczeniem, że są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
23) innymi zaświadczeniami i oświadczeniami, które nie zostały wyżej wymienione, a które dokumentują wysokość
dochodu rodziny (Załącznik 1e).
W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć dokumenty
poświadczające powód/powody ubiegania się o zwiększenie stypendium.
II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, zaliczeniu do grupy inwalidów lub
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
albo o częściowej niezdolności do pracy.
III. ZAPOMOGA
Dokumentację należy przedstawić odpowiednio do zdarzenia losowego uznanego przez studenta za przyczynę
uzasadniającą przyznanie zapomogi.
Przykładowo w sytuacjach:
1) śmierci członka rodziny – akt zgonu,
2) choroby studenta bądź członka rodziny – zaświadczenia lekarskie.
IV. STYPENDIUM REKTORA
Zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w poprzednim roku studiów – dotyczy osób, które przeniosły się z innej
Uczelni.
Kryteria przyznawania stypendium rektora opisane są w Załączniku nr 2b do Regulaminu świadczeń dla studentów
VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie.

4

