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Ustalanie i dokumentowanie dochodu oraz sytuacji materialnej i rodzinnej studenta 

 

I. Ustalanie dochodu 

 

1. Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta oblicza się ustalając 

miesięczny dochód poszczególnych członków rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający dany 

rok akademicki (z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych), po czym dochody netto 

członków rodziny sumuje się i dzieli przez liczbę członków rodziny. 

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a) studenta – wnioskodawcę, 

b) małżonka studenta,  

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, 

do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

2. Za członka rodziny studenta nie uznaje się rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku powyżej 26 lat, 

nawet jeżeli pozostają na utrzymaniu (wyjątkiem są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością). 

3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się  

o stypendium socjalne ustala się sumując wszystkie dochody wszystkich członków wspólnego 

gospodarstwa domowego, odliczając kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przyjmuje się dochód 

miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez 

ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. 

5. Do źródeł dochodu zalicza się: 

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

art. 30e i art. 30f na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 

zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu 

oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych zgodnie z definicją dochodu określoną w art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy  

o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220): 

 renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 

 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

 świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone  

w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 

zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, 

 świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
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 ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok  

w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie 

niewypałów i niewybuchów, 

 renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało 

w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-

1945, otrzymywane z zagranicy, 

 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

 środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków 

bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych 

z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra 

lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest 

dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

 należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – 

w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami 

kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 

jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629), 

 należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 

wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w 

konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji 

pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności 

pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje 

obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

 należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

 alimenty na rzecz dzieci, 

 stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1263 i 1669) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych  

i obywatelskich, 

 należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

 dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967), 

 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych, 

 ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

 ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji 

górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

 świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17066846_art(3)_9?pit=2019-09-11
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17066846_art(3)_10?pit=2019-09-11
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17066846_art(3)_13?pit=2019-09-11
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17066846_art(3)_14?pit=2019-09-11
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17066846_art(3)_16?pit=2019-09-11


 

3 

 

 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

 dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio  

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz 

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

 pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz 

świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

 świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730), 

 świadczenie rodzicielskie, 

 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, 

 przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na 

ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne; 

 

6. Do dochodu nie wlicza się: 

1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantom w ramach:  

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych. 

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów  

o oświacie, 

4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa  

w art. 21 ust.1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.),  

7. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  

i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się 

osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

8. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez 

osoby, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego 

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi 

ten fakt składając oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 oraz spełnia jeden  

z następujących warunków:  

a) ukończył 26 rok życia,  

b) pozostaje w związku małżeńskim,  

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt. d),  

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, 
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e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

9. Źródłem stałego dochodu studenta może być m.in.: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renta 

po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, stypendium doktoranckie, alimenty, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło. 

10.  Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy dla ostatniego roku 

podatkowego. W sytuacji uzyskania źródła dochodu później niż w styczniu, źródło dochodu może 

zostać uznane jako stałe, gdy dochód z ostatniego roku podatkowego podzielony przez 12 miesięcy 

będzie wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 

2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

 

Dochód z gospodarstwa rolnego 

11. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  

o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten 

ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości 

przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, 

ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  

z 2019, poz. 1256), która ogłaszana jest przez Główny Urząd Statystyczny w terminie do 23 

września każdego roku za rok poprzedni. 

12.  W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody te sumuje się. 

13.  Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1256) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 wspomnianej 

ustawy, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. 

 

Dochód utracony 

14. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki lub po tym roku, ustalając jego miesięczny dochód, nie uwzględnia się dochodu 

utraconego, z tym, że jego utrata może być spowodowana wyłącznie: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty 

socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie  

z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303), 

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 

36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), 

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 

do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych, 

h) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(36(aa))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(36(aa))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(7)&cm=DOCUMENT
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15.  Do wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego (Załącznik nr 3) należy dołączyć dokument 

potwierdzający utratę dochodu i jego wysokość. 

16.  Przebywanie na urlopie bezpłatnym nie stanowi utraty dochodu. 

17.  W przypadku gdy utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość może 

zostać zwiększona od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie 

dochodu utraconego. Zwiększenie świadczenia uzależnione jest od środków pozostałych  

w rezerwie funduszu pomocy materialnej. 

18.  Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, 

zmniejszenie wymiaru etatu) ani uzyskania dochodu (wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru 

etatu). 

 

Dochód uzyskany 

19. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki, w którym ma być przyznane świadczenie, ustalając miesięczny dochód członka 

rodziny osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był 

uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa do stypendium. 

20.  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki, w którym ma być przyznane świadczenie, dochód ten ustala się na podstawie 

miesięcznego dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, powiększonego  

o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 

dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalenia prawa do stypendium. 

21.  Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

22. Obowiązkiem studenta jest niezwłoczne zgłoszenie faktu uzyskania dochodu przez członka rodziny 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie 

dochodu oraz jego wysokość. 

23.  W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia lub obniżenie jego 

wysokości, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu 

od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty. 

24.  Przepisów o utracie i uzyskania dochodu nie stosuje się jeżeli student lub członek jego rodziny 

utracili dochód i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego 

samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął 

pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18817770?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16831915?unitId=art(36(aa))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(209)ust(7)&cm=DOCUMENT
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II. Dokumentowanie dochodu 

 

1. Do wniosku o stypendium socjalne student jest zobowiązany dołączyć wymienione poniżej 

dokumenty, dotyczące wszystkich członków rodziny studenta, włącznie z wnioskodawcą: 

1) w przypadku studentów wliczających do wspólnego gospodarstwa domowego rodzeństwo 

lub własne dzieci: 

a) w przypadku rodzeństwa/dzieci w wieku do 18 roku życia - skrócony odpis aktu 

urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, 

b) w przypadku uczącego się rodzeństwa/dzieci, które ukończyło 18 lat, a nie 

osiągnęło 26. roku życia, a także tego, którego 26. rok życia przypada w ostatnim 

roku studiów – zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej, 

c) w przypadku niepełnosprawności rodzeństwa/dzieci – orzeczenie potwierdzające 

niepełnosprawność. 

2) dla każdego pełnoletniego członka rodziny: 

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie za poprzedni rok 

podatkowy, które powinno zawierać informacje o wysokości: dochodu, składek na 

ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku, dochodu z 

art. 27f - ewentualny brak dochodu również musi być potwierdzony 

zaświadczeniem z Urzędu skarbowego, 

b) zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości opłaconych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok podatkowy – dla osób, które osiągnęły 

dochód; 

3) dla każdego pełnoletniego członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą: 

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o figurowaniu w ewidencji osób 

prowadzących działalność gospodarczą – powinno zawierać formę opodatkowania; 

4) dla każdego pełnoletniego członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą na 

zasadach określonych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: 

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o sposobie opodatkowania, stawce 

podatkowej, wysokości przychodu i wartości zapłaconego podatku; 

5) dla każdego członka rodziny zatrudnionego za granicą: 

a) zaświadczenie w języku polskim o wynagrodzeniu rocznym netto lub tłumaczenie 

zaświadczenia wystawionego w języku obcym wraz z oryginałem; 

6) dla każdego członka rodziny posiadającego/dzierżawiącego gospodarstwo rolne: 

a) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa 

rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 

kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, 

b) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego 

w dzierżawę, 

c) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

d) dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego, 

e) umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych; 

7) w przypadku rodziny niepełnej: 

a) gdy rodzic nie żyje – odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu, 

b) gdy ojciec jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia, 

c) gdy rodzic żyje: 

 wyrok sądu lub ugodę sądową o przyznaniu i wysokości alimentów, 

 w przypadku alimentów – dobrowolnych kopie wyciągów bankowych 

bądź przekazów pocztowych (z odpowiednim tytułem przelewu lub 

przekazu) z trzech ostatnich miesięcy, 

 w przypadku całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 

alimentów - zaświadczenie od komornika o tym fakcie jak i o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, 
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 w przypadku pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 

zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej; 

8) w przypadku małżeństw studentów: 

a) odpis skrócony aktu małżeństwa; 

9) w przypadku utraty dochodu przez pełnoletniego członka rodziny: 

a) wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego (Załącznik nr 3), 

b) dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz miesięczną 

wysokość utraconego dochodu. 

10) w przypadku uzyskania dochodu przez pełnoletniego członka rodziny: 

a) wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego (Załącznik nr 3), 

b) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dochód się pojawił. 

11) w przypadku posiadania innych dochodów, które nie wynikają z wyżej wymienionych 

dokumentów: 

a) zaświadczenia dokumentujące wysokość tych dochodów. 

12) w przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne ustalone w wyroku 

sądowym, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem na rzecz osób spoza rodziny: 

a) dokumenty poświadczające opłacanie alimentów. 

2. Student, którego miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora 

zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji 

dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, o którym mowa w §6 ust. 6 Regulaminu pomocy 

materialnej dla studentów AST w Krakowie. 

3. Student zamiejscowy, który ubiega się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o którym 

mowa w §8 ust. 1. zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dojazd z miejsca stałego 

zamieszkania uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie oraz potwierdzające fakt 

zamieszkiwania w miejscu innym niż miejsce stałego zamieszkania. 

4. Student w przypadku, o którym mowa w §8 ust. 3 zobowiązany jest złożyć dodatkowo: 

1) w przypadku starania się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania  

z niepracującym małżonkiem - odpis skrócony aktu małżeństwa, oświadczenie małżonka  

o byciu osobą niepracującą, 

2) w przypadku starania się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania  

z dzieckiem studenta – odpis aktu urodzenia dziecka. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje w kwocie 

ustalonej przez Rektora bez względu na liczbę członków rodziny studenta zamieszkujących razem 

ze studentem. 

6. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS i KRUS powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium, natomiast zaświadczenia  

z zakładów pracy, Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej nie wcześniej niż 1 miesiąc. 

7. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty, o których 

mowa w ust. 1 mogą zostać złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez Uczelnię. 

8. Organ przyznający świadczenia pomocy materialnej ma prawo do zakwestionowania 

wiarygodności przedstawionych dokumentów. 

9. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. 


