
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego 

„Świadkowie Bożego Piękna” 
 
 
Podstawowe kryterium:  

a) Średnia ocen za poprzedni rok szkolny/akademicki: 4,0 - poświadczona xerokopią 

świadectwa szkolnego lub zaświadczeniem z dziekanatu.  

b) Osiągnięcia naukowo - artystyczne poświadczone odpowiednimi dyplomami, certyfikatami, 

zaświadczeniami.  

 
Do wniosku na rok szkolny/akademicki 2019/2020 należy dołączyć dokumenty za rok 2018:  

 
1. ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO – o dochodzie uzyskanym w roku 

podatkowym poprzedzającym rok szkolny/akademicki lub o jego braku (dotyczy KAŻDEGO 

pełnoletniego członka rodziny) 

2. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY – jeżeli rozliczają się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych, przez osoby fizyczne lub karty podatkowej.  

3. ZAŚWIADCZENIE – członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne (np. z ZUS-u, KRUS-u ) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

szkolny/akademicki, w którym przyznawane są stypendia.  

4. ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY  – o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego 

w ha przeliczeniowych (dotyczy tylko tych członków rodziny, w których posiadaniu znajduje się 

gospodarstwo rolne).  

5. ZAŚWIADCZENIE z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanych 

dotacjach do gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o nie pobieraniu takich dotacji. 

6. ZAŚWIADCZENIE z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu bądź nie 

pobieraniu zasiłków stałych i świadczeń. 

7. ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW (rodziny niepełne) 

8. W przypadku bezrobotnych – zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy i pobieraniu 

lub niepobieraniu zasiłku dla bezrobotnych z właściwego Urzędu Pracy. 

9. ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO SZKÓŁ ZA ROK 

SZKOLNY/AKADEMICKI 2018/2019 i kontynuowaniu nauki obecnie. 

a) Do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok 

życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia. 

b) Oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy 

przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność). 

10. KSERO AKTU URODZENIA – w przypadku rodzeństwa w wieku do 7 lat 

10. KSERO AKTU ZGONU – w przypadku śmierci członka rodziny. 



11. ZAŚWIADCZENIA o wolontariacie. 

12. ZAŚWIADCZENIE lub decyzja o pobieraniu innych stypendiów przez kandydata. 

 

Kandydat jest zobowiązany do przestawienia wszystkich dochodów, które nie podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: 

- renty; dodatek kombatancki; dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na 

podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach  

o specjalnych strefach ekonomicznych; alimenty na rzecz dzieci; świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów itp. 

Kandydat do Stypendium im. Abpa Józefa Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna” 

ma obowiązek zgłoszenia we wniosku do Komisji Stypendialnej zmian, które zachodzą 

w składzie rodziny, dochodach rodziny, toku nauki i innych mających wpływ na dalsze 

korzystanie z pomocy materialnej. 


