Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 31 /RKR/2017
z dnia 26 września 2017

____________________________________________________
Załącznik nr 1
do ”Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WAT”

…………………………………………………
imię i nazwisko studenta/doktoranta)

PESEL

UWAGA: 1 egzemplarz potwierdzony za zgodność z oryginałem pozostaje w teczce akt studenta

WEZWANIE
Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, proszę o dostarczenie do Dziekanatu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego wezwania niżej zaznaczonych dokumentów brakujących we wniosku
o świadczenie pomocy materialnej:
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za ubiegły rok kalendarzowy dla każdego
pełnoletniego członka rodziny podlegającego 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
lub
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie figurowaniu w rejestrze podatku
dochodowego dla (wpisać członka rodziny):
……………………………………………………………………………………………………
oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w
poprzednim roku kalendarzowym dla (wpisać członka rodziny)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i
formie opłacanego podatku dochodowego, dotyczące osoby rozliczającej się na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dla (wpisać członka rodziny):
……………………………………………………………………………………………………
zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej w
poprzednim
roku
kalendarzowym
dla
(wpisać
członka
rodziny):
……………………………………………………………………………………………………
zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych za ubiegły rok
kalendarzowy.
umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę.
kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz
zasądzającego alimenty na rzecz wnioskodawcy lub jego członka rodziny.
kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica wnioskodawcy
ksero odpisu skróconego aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dotyczące
rodzeństwa wnioskodawcy, który nie ukończył 18 roku życia dla (wpisać członka
rodziny):…………………………………………………………………………………………
ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa.
zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni dla członków rodziny
powyżej
18 roku
życia
dla
(wpisać
członka
rodziny):…………………………………………………………………………………………

decyzję ZUS o przyznaniu i wysokości renty dla (wpisać członka
rodziny):…………………………………………………………………………………………
orzeczenie o niepełnosprawności lub równoprawne dla niepełnosprawnego
rodzeństwa dla (wpisać członka rodziny):……………………………...............................
zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy, o przyznaniu zasiłku lub stypendium,
jego wysokości i okresie pobierania.
świadectwo pracy bądź inny dokument potwierdzający utratę dochodu lub uzyskanie
dochodu dla (wpisać członka rodziny):………………………………………………………
dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w
przypadku dochodu dodanego dla (wpisać członka rodziny):…………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Nieusunięcie powyżej zaznaczonej brakującej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego wezwania, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia w danym semestrze.

………………………………………
podpis pracownika dziekanatu

 Wysłano powiadomienie w dniu…………………………….. 20 ..…. r. za potwierdzeniem
odbioru.
Potwierdzono odbiór przesyłki w dniu ……………………………20..…. r.

…………………………………….
podpis pracownika dziekanatu

Wezwanie otrzymałem w dniu …………………20..…. roku
……………………………
czytelny podpis studenta

Art. 64 § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresów wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie
posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do
usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych barków spowoduje pozostawienie podania bez
rozpoznania.

