
 
 

 WYKAZ  DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNISKU O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM SOCJALEGO 

 
Dochód - zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity –       

Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) -  oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 

30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych   (tekst 

jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 2032), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 

uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych   przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od  

      osób fizycznych: 

 
1.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, o których mowa w wyżej wymienionym pkt a), 

powinno zawierać informację, że dotyczy  dochodu podlegającego  opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację o wysokości: ww. 

dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. Osoby, które w 

danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskaniu 

dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego. 

Zaświadczenie to  składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat 

 

2. Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Zaświadczenie to  składa student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód, o którym mowa             

w pkt 1. 

 

3. Oświadczenie studenta lub członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym        

w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy( załącznik nr 4) 

 

4. Oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy (załącznik nr 6 )                                                                                                              

 

5. Zaświadczenie  właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy lub nakaz 

płatniczy. 

 

6. Umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 

gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

 

7. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania 

przez  rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 

 
 

8. Kopię odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię 

odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody 

zawartej z mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie alimentów lub 

orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 

  



9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny 

są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową  lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz 

osoby spoza rodziny. 

 

10. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne  o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 

egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów – w przypadku, gdy osoba uprawniona 

nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub 

ugodzie zawartej przed mediatorem. 

 

11. Decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości lub  decyzja       

o wysokości przyznanych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

 

12. Dokument określający  datę uzyskania dochodu, wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka 

rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 

kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki,  
 

13.  Dokument określający  datę uzyskania dochodu, wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka 

rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku 

uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, jeżeli dochód ten jest 

uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium  
 

14. Dokument określający datę utraty dochodu  oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu. 

 

15. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu studenta lub członka rodziny- w przypadku osoby 

bezrobotnej. 

 

16. Oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu(załącznik nr 5) 

 

17. W przypadku posiadania rodzeństwa lub dzieci wymagane są kserokopie aktu urodzenia lub inny dokument 

potwierdzający wiek dziecka. Ponadto dla uczącego się rodzeństwa lub dzieci studenta powyżej 18 roku życia 

wymagane są zaświadczenia o pobieraniu nauki.  

 

18. Orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. 

 

19. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka 

lub rodzica – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko lub studenta. 

 

20  Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec jest nieznany; 

 

21. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka; 

  

22. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 

 

    
 


