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Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć: 
 
I. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta 

i członków jego rodziny1, w tym odpowiednio: 
 
1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego. 

 
2. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS/KRUS):  

musi zawierać informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z roku    
2020. 

 
3. Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta:  

a) o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne,  

b) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego 
dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. 

 
4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e) o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku 2020. 
 

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli 
student lub członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do 
ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny. 
 

6. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 
lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy 
lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, 
w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie 
sądowej.  

 
7. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość 

utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta – 
np. świadectwo pracy, zaświadczenia od pracodawcy o wysokości utraconego dochodu. 
 

8. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu przez 
studenta lub członka rodziny studenta:  
a) z pierwszego pełnego miesiąca, jeśli dochód został uzyskany w 2021 r.  
b) oraz okres uzyskiwania dochodu, jeśli dochód został uzyskany w 2021 r. 

 
9. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej 

i majątkowej studenta i jego rodziny - jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 
przekroczy kwoty 528 zł. Brak takiego zaświadczenia skutkować będzie 
odmową przyznania stypendium socjalnego.  

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (GOPS, MOPS) zawierające informację, że 

student/rodzina studenta pobiera lub nie pobiera świadczeń z ośrodka nie jest 
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wystarczające. Należy sprawdzić, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej 

i majątkowej może być wydane. Jeśli będzie potrzeba przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego przez pracowników ośrodka, należy o taki wywiad wystąpić. Na 

wydanie takiego zaświadczenia OPS mają 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy. 

Wyjaśnienie braku lub przyczyny odmowy wydania zaświadczenia muszą zaistnieć 

w formie pisemnej. 

Obowiązek złożenia zaświadczenia wynika z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmówi przyznania 

stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 528 zł w przypadku braku przedmiotowego zaświadczenia.  

 
II. Inne dokumenty, złożenie których uzależnione jest od specyficznej, indywidualnej 

sytuacji studenta:  
1. Dokumenty stwierdzające wiek (kopia odpisu skróconego aktu urodzenia – 

w przypadku dzieci do siódmego roku życia, ksero legitymacji szkolnej/ studenckiej – 
w przypadku dzieci i osób powyżej siódmego roku życia). 

2. Zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły lub szkoły 
wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26. roku życia.  

3. Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.  
4. Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.  
5. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem 

lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta 
i studenta.  

6. Kopia aktów zgonu nieżyjących członków rodziny, 
7. Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka 

rodziny studenta.  
8. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta 

lub członków rodziny studenta powyżej 18. roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na 
utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.  

9. Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta  
 

1 Rodzina studenta: małżonek studenta, rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta, a 
także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka, lub jego rodziców, lub opiekunów 
prawnych, lub faktycznych, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a 
jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu 
student załącza zał. nr 11 do Regulaminu. 


