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WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA PRZY UBIEGANIU SIĘ STUDENTA* 

O MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM UMED NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 
 

Do wniosku o akademik należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

1) Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny (nawet, jeżeli nie osiągali 

dochodów) za rok 2019. Zaświadczenia mają dokumentować dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 

art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 

z późń. zm.) 

Zaświadczenia winny zawierać m. in. następujące dane: 

- dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie,   - rok podatkowy, którego dotyczy zaświadczenie, 

- formę opłacanego podatku,     - dochód brutto, 

- składkę na ubezpieczenie społeczne,    - należny podatek. 

 

Zaświadczenie musi zawierać informacje o uzyskaniu lub nie uzyskaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu na innych zasadach 

(np. ryczałt, karta podatkowa); 

2) Oświadczenie określające przez ile miesięcy w roku 2019 wypłacane było wynagrodzenie; 

3) Oświadczenie wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny o dochodach nieopodatkowanych podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych za rok 2019; (druk do pobrania na stronie UMED) 

4) Oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(RODO); (druk do pobrania na stronie UMED) 

5) Rodzeństwo i dzieci pozostające na utrzymaniu studenta lub jego rodziny - oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej,  

6) Osoby bezrobotne - zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez 

prawa do zasiłku.  

 

7) Osoba samotnie wychowująca dziecko - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód czy separację lub odpis skrócony 

aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta. W przypadku gdy ojciec jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia; 

8) Przysposobienie dziecka / piecza zastępcza - odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie  

o przysposobienie dziecka. 

9) Dochody z zagranicy - w przypadku osiągania dochodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.– zaświadczenie o wysokości 

osiągniętego dochodu oraz ilości przepracowanych miesięcy przetłumaczone przez tłumacza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*STUDENT – osoba posiadająca w UMED status studenta lub doktoranta a także osoba przyjęta na I rok studiów.  


