Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia
WNIOSKU o stypendium socjalne
na rok akademicki 2018/2019
Dokumenty obowiązkowe:
1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2017 oraz zaświadczenia z ZUS
zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017,
od każdej pełnoletniej osoby w rodzinie (zaświadczenia muszą być wystawione z datą nie
wcześniejszą niż maj 2018 r.).
2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności
gospodarczej za rok 2017 dla każdej pełnoletniej osoby w rodzinie. W przypadku osób
prowadzących działalność należy wykazać sposób opodatkowania, a przy działalności
gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej zaświadczenie musi
zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę podatkową, należy dołączyć oświadczenie
– załącznik nr 5 do Regulaminu (Zarządzenie Rektora nr 62/2018).
3. Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym: alimenty, gospodarstwo rolne itp. – załącznik
nr 6 do Regulaminu ( Zarządzenie Rektora nr 62/2018).
Ponadto, do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych gospodarstw rolnych,
w ha przeliczeniowych w 2017 roku.
2. Kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta (dotyczy osób do lat 16).
3. Zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku 16-26 lat (szkoła
ponadgimnazjalna i studia) na rok szkolny 2018/2019 do 10 października br.
4. Kopie aktów zgonu rodziców (półsieroty i sieroty).
5. Kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód, separację, wysokość
przyznanych alimentów, w razie nie otrzymywania alimentów potwierdzenie egzekucji
od komornika/decyzję o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
6. Kopię aktu ślubu w przypadku małżeństw studenckich.
7. Umowę najmu na terenie miasta Poznania, z datą aktualną na rok akademicki 2018/2019 – dotyczy
studentów studiów stacjonarnych nie mieszkających w Domu Studenckim do 10 października br.
8. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłacanej pomocy dla rodziny i oświadczenie
z czego się utrzymuje w przypadku, gdy dochód rodziny netto w przeliczeniu na jedną osobę
miesięcznie wynosi do 300 zł.

Wniosek o pomoc materialną należy złożyć:
 studenci od II roku (obecnie studiujący)
do 31 lipca br.
 studenci przyjęci na I rok
niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.
Dochód roczny z gospodarstw rolnych oblicza się wg wskaźnika,
który za rok 2016 wynosi 2 577 zł / ha przeliczeniowy. Po ogłoszeniu przez GUS nowego wskaźnika,
dochody przeliczane są automatycznie (nie ma konieczności zmiany we wniosku).
Zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca
do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi

1051,70zł.

