Wydruki podań (komplet z USOSweb *) i dokumenty o przyznanie
akademika/stypendium na rok akad. 2018/2019
Podstawowe dokumenty:

wykaz dostępny na stronie www.ir.uw.edu.pl

 zaświadczenia z odpowiedniego Urzędu Skarbowego (wyst. po dn. 15.05.18 r.)
o dochodach w poprzednim roku podatkowym (2017)
każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny
powinny być wyszczególnione wysokości:
a) dochodu brutto, * deklarowanego dochodu,
b) podatku,
* podatku dochodowego,
c) składek na ubezpieczenie społeczne
Wykazywany „Dochód utracony” – należy dołączyć: PIT – 11, 40a; świadectwo
pracy/umowa, z której wynika okres zatrudnienia oraz rozwiązanie umowy.
 zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie
zdrowotne od każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny
* w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym,
 zaświadczenie z MOPS o pobieraniu w 2017 r. (ew. niepobieraniu) i wysokości
następujących świadczeń: - zasiłków : rodzinnych, chorobowych, pielęgnacyjnych,
otrzymywanych przez członków rodziny.
a także:
 w przypadku rolników i osób mieszkających w małych miejscowościach
– zaświadczenie o dochodach z działalności rolniczej i wielkości gospodarstwa w ha
przeliczeniowych z Urzędu Gminy za 2018 r. 1),
 - bezrobotni zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji bezrobotnych w Urzędzie
Pracy oraz okresie i wysokości pobieranego zasiłku także braku wszelkich ofert pracy;
 zaświadczenia ze szkół rodzeństwa lub dzieci uczącego się w szkołach
ponadgimnazjalnych i xero z dowodu osobistego (starego) rodziców – strona „dzieci”
lub odpisy skrócone aktów urodzenia rodzeństwa lub dzieci będącego na utrzymaniu
rodziców i potwierdzenie meldunku;
 inne zaświadczenia o dochodach:
- alimenty wypłacane na rzecz studenta i jego rodzeństwa,
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej szczególności stypendia z funduszy
strukturalnych
 dokumenty świadczące o ilości członków rodziny:
- wyrok sądu orzekający rozwód lub separacje
- akty urodzenia (2 na jednej stronie) lub zgonu.
Rozpatrywane będą tylko podania z kompletem dokumentów.
Kontakt z komisją:
komisja.rusycystyka@gmail.com
Przydatne strony: www.bss.uw.edu.pl/ AKTY PRAWNE

* należy pamiętać o oświadczeniu członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego
opodatkowaniu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym
* w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
1) wszystkich członków rodziny studenta

