Załączniki do wniosku o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018:
1. Zaświadczenie ze szkoły wszystkich uczniów, słuchaczy, studentów (w przypadku
studentów wraz z trybem studiów: stacjonarne/niestacjonarne a w przypadku szkół
policealnych, prywatnych wraz z informacją czy szkoła posiada uprawnienia szkoły
publicznej) lub potwierdzenie na wniosku.
W zależności od rodzaju otrzymywanych dochodów:
Źródło dochodu
Umowa o
pracę/zlecenie/dzieło
Osoby bezrobotne

Osoby posiadające
gospodarstwo rolne o
powierzchni powyżej 1 ha
przeliczeniowego
Osoby korzystające z
pomocy społecznej
Osoby otrzymujące renty,
emerytury lub świadczenia
przedemerytalnego
Osoby otrzymujące alimenty
oraz płacące alimenty
Osoby prowadzące
działalność gospodarczą
a) na zasadach ogólnych
W US trzeba zaznaczyć, że
zaświadczenie jest
potrzebne do stypendium
szkolnego (ze składkami
zdrowotnymi)!!!!!!!!!!!
b) ryczałt ewidencjonowany

Młodociani pracownicy

Wymagane dokumenty
1. Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z tyt. umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło za miesiąc sierpień 2017 r.
1. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy
(z prawem/bez prawa do zasiłku) lub ostatnia (bieżąca) decyzja
o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2. Zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych za
miesiąc sierpień 2017 r.
1. Nakaz podatkowy za 2017 rok lub zaświadczenie z Urzędu Gminy
o wielkości gospodarstwa rolnego.
2. Opłacona składka KRUS za III kwartał 2017 r. (+ wyciąg bankowy
potwierdzający zapłatę składki, jeżeli płacono przez internet).
1. Zaświadczenie o wysokości świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami za
miesiąc sierpień 2017 r. lub aktualna decyzja o przyznaniu świadczeń.
2. Zaświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego, zasiłku okresowego, zasiłku stałego.
1. Aktualna decyzja.
2. Odcinek świadczenia lub wydruk z konta bankowego za miesiąc sierpień
2017 r.
1. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.
2. Dowody wpłat lub wydruk z konta bankowego za miesiąc sierpień 2017 r.
3. Protokół od komornika sądowego o nieściągalności alimentów (dodatkowo
w przypadku alimentów z funduszu alimentacyjnego).
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności
(we wszystkich przypadkach).
2. Zaświadczenie o zawieszeniu bądź odwieszeniu działalności gospodarczej.
1. Zaświadczenie z US o dochodzie osiągniętym z tyt. prowadzenia
działalności w 2016 r. (jeżeli działalność była prowadzona w 2016 rok).
2. Oświadczenie o dochodzie netto osiągniętym w miesiącu sierpniu 2017 r.
(jeżeli działalność została rozpoczęta w trakcie 2017 roku).

1. Oświadczenie o dochodzie osiągniętym w miesiącu sierpniu 2017 r (druk
do pobrania).
2. Dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za
miesiąc sierpień 2017 r.
1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za miesiąc sierpień
2017 r. uzyskanym przez młodocianego pracownika odbywającego
przygotowanie do zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej
pracy (w przypadku przygotowania ucznia do wykonywania zawodu)

Ważne!
1) Jeżeli członkiem rodziny jest osoba pełnoletnia (uczeń, student, bądź osoba nie
pobierająca nauki) wymagane jest jej osobne oświadczenie pod odpowiedzialnością
karną o wysokości osiąganych przez nią dochodów bądź ich braku oraz informacja
na czyim pozostaje utrzymaniu.
2) Jeżeli uczeń ubiegający się o stypendium ma ukończone 18 lat to musi on
automatycznie złożyć osobny wniosek o przyznanie stypendium (nie może być na
jednym wniosku z innymi niepełnoletnimi dziećmi).
3) Pełnoletni uczeń może upoważnić rodzica do odbioru stypendium wypełniając druk
upoważnienia (przy składaniu wniosku musi być jednak obecny, żeby podpisać
upoważnienie).
4) W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przy obliczaniu
dochodów należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych przez 288 zł/ha.
5) Jeżeli wnioskodawca posiada ziemię o powierzchni do 1 ha to nie wlicza się jej
dochodu, np. 0,8500 ha = 0 zł dochodu.
6) Wymagany jest nakaz podatkowy za 2017 rok a nie 2016.
7) W przypadku słuchaczy różnego typu szkół policealnych/ wieczorowych na
zaświadczeniu wymagana jest informacja czy szkoła posiada uprawnienia szkół
publicznych, ponieważ jeżeli szkoła nie ma uprawnień szkoły publicznej stypendium nie przysługuje.
8) W przypadku umowy o pracę na pełen etat za najniższą krajową (2000 zł brutto) na
zaświadczeniu musi być kwota netto 1459… lub 1465… (w zależności od wariantu
kosztów) – tzn. nie można odciągać od dochodu np. składek na dobrowolne
ubezpieczenia.
9) Jeżeli ktoś w miesiącu sierpniu bądź wrześniu utracił pracę – należy przedstawić
dochód za miesiąc sierpień z tego tytułu oraz dodatkowo świadectwo pracy, decyzję
o zarejestrowaniu w PUP i zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych za
pierwszy i kolejny miesiąc lub wydruk z konta bankowego bądź odcinek od wypłaty
zasiłku.
10) Jeżeli ktoś podjął pracę w trakcie miesiąca sierpnia (nie od 1 a np. od 5, 15 czy 25)
należy przedstawić umowę o pracę oraz dochód za miesiąc sierpień i wrzesień (jako
pierwszy pełny miesiąc).
11) W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych
wymagane jest zaświadczenie z US z wysokością składek zdrowotnych (przy
wystawianiu zaświadczenia trzeba zaznaczyć, że jest ono potrzebne do stypendium,
a nie do rodzinnego, bo to są inne zaświadczenia).
12) Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona na zasadach ogólnych była prowadzona
przez cały 2016 rok to należy podzielić dochód netto z 2016 roku przez 12 miesięcy
13) Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona na zasadach ogólnych została
rozpoczęta w trakcie 2016 należy dopisać w oświadczeniu od jakiego miesiąca
została rozpoczęta oraz przy wyliczaniu dochodu należy podzielić dochód netto
z 2016 roku przez ilość miesięcy, w których działalność była prowadzona w 2016 r.

