
DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 

 

1. Poprawnie wypełniony wniosek 

2. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, w którym student ubiega się o stypendium (teraz 2013!) 

 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

 Oświadczenie członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie KARTY PODATKOWEJ lub 

RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO 

 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych (np. z gospodarstwa rolnego) 

 Zaświadczenie ZUS o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

 

 

 

  



INNE WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. GOSPODARSTWO ROLNE 

 Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości  gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 

 Umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 

studenta gospodarstwa  

 Umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 

użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną 

 

2. ALIMENTY 

 Odpis orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej lub odpis ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na 

rzecz dzieci w rodzinie lub poza nią 

 Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych lub otrzymanych alimentów 

 Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (np. komornik) o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów 

 Decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej 

 Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów 

 Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka 

 Odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany 

 

3. SKŁAD RODZINY 

 W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:  

odpis wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację  

akt zgonu małżonka lub rodzica studenta 

 Odpis wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie ośrodka adopcyjno-

opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu o przysposobienie dziecka 

 Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej dzieci lub rodzeństwa do 26. Roku życia 

 Odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci do 18. Roku życia, w przypadku nieuczęszczania do 

szkoły 

 Orzeczenie o niepełnosprawności studenta lub członka rodziny studenta powyżej 18. Roku życia, o ile nie 

uczą się i zostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta 

 

4. STUDENT SAMODZIELNY FINANSOWO 

 Skończył 26 lat + oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami  lub 

 Pozostaje w zw. małżeńskim + oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami  lub 

 Ma na utrzymaniu dzieci + oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami  lub 

 ŁĄCZNIE WARUNKI:  posiadał stałe źródło dochodów w roku poprzednim i bieżącym w kwocie nie niższej niż 

782,60 zł + oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami   

 



DOCHODY NIEOPODATKOWANE – NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OSIĄGANIU: 

 

 Renty inwalidzkie, wojskowe, rodzinne i dodatki do rent 

 Zasiłki chorobowe 

 Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z  tytułu członkostwa  

 Alimenty na rzecz dzieci 

 Diety otrzymywane za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich 

 Należności z tytułu wynajmu pokoi gościnnych na terenach wiejskich (agroturystyka) 

 Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podst. zezwolenia na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej 

 Ekwiwalenty za deputaty węglowe i z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 

 Uposażenie poselskie i senatorskie, dodatki do uposażenia, jednorazowa odprawa, odprawa parlamentarna, 

dieta parlamentarna 

 Dochody z gospodarstwa rolnego 

 Dochody osiągane za granicą 

 Stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia sportowe 

 Inne określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Ustawie o Świadczeniach Rodzinnych 


