Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń
1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego
rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student
będzie ubiegał się o stypendium socjalne w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia od naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodów
uzyskanych przez studenta i członków jego rodziny, jeżeli dochody te podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych albo zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierające informacje o:
- wysokości przychodu,
- wysokości dochodu (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania
przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
- wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
- wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
- wysokości należnego podatku.
Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba
ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie, dochody podlegające
opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa).
W przypadku przychodów osiąganych przez osoby prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych, należy dołączyć także zaświadczenie z ZUS
określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie
zdrowotne.
b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwotach otrzymanych na
podstawie art. 27 ust 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
przez studenta i członków jego rodziny,

c) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące studenta i członków jego
rodziny albo oświadczenie osób rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
- formie opłacanego podatku,
- wysokości przychodu,
- stawce podatku,
- wysokości opłaconego podatku;
d) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
studenta i członków jego rodziny, niż dochody podlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych,
e) zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy
z prawem lub bez prawa do zasiłku/stypendium;
f) oświadczenia o nieuzyskiwaniu żadnych dochodów przez studenta lub członków
jego rodziny,
g) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
swojej i rodziny – w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne.
2. Inne dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku
studiów i oświadczenie o wybraniu kierunku studiów w WSSiP, jako kierunku, na
którym student ubiega się o świadczenie,
b) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
członka rodziny studenta zawierające informacje o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym,
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z którego ustala się dochód. Do zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
należy dołączyć zaświadczenie o wysokości innych dochodów lub oświadczenie
o ich braku (jak w pkt 1),
c) kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości
gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub
studenta, 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;
d) kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
e) kserokopia odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty
na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, albo kopia odpisu protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej w sprawie alimentów lub kopia
odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody w sprawie alimentów zawartej przed
mediatorem; a także:
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub
ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny studenta;
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość
otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub
ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie
organu

prowadzącego

postępowanie

egzekucyjne

o

wysokości

wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza,
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w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku,
ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
- informację właściwego sądu lub innej właściwej instytucji o podjęciu przez
osobę

uprawnioną

czynności

związanych

z

wykonaniem

tytułu

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności z podaniem
powodu ich niepodjęcia,
f) kserokopia decyzji właściwego organu o wypłacanym świadczeniu z funduszu
alimentacyjnego, z określeniem okresu, od którego przysługuje i jego wysokości
miesięcznej;
g) kserokopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
h) kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców
do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
i) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia
w przypadku, gdy ojciec jest nieznany – dla dzieci wliczanych do członków
rodziny studenta;
j) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie
dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie
dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która
wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
k) kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub
separację lub ugody zawartej przed mediatorem;
l) zaświadczenie o czasie uiszczania i wysokości ponoszonej opłaty za pobyt
członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
o nieponoszeniu takiej opłaty;
m) zaświadczenie lub oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad
członkiem rodziny umieszczonym w placówce zapewniającej taką opiekę;
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n) kserokopia decyzji o przyznaniu stypendium wykazanego jako dochód
niepodlegający opodatkowaniu;
o) kserokopia aktu zgonu członka rodziny studenta w przypadku zmiany liczby
członków rodziny studenta w stosunku do stanu z roku, z którego oblicza się
dochód;
p) kserokopia aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta - w przypadku osoby
samotnie wychowującej dziecko;
q) kserokopia aktów zgonu rodziców lub kserokopia odpisu wyroku zasądzającego
alimenty lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub
odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem - w przypadku
osoby uczącej się;
r) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, niezdolności do
samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej studenta lub
członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na
utrzymaniu studenta lub rodziny studenta, zawierającego dane o powstaniu lub
stopniu niepełnosprawności albo grupie inwalidzkiej oraz o okresie, na jaki
zostało wydane;
s) zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie urlopu wychowawczego
członka rodziny studenta i o okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach
zatrudnienia;
t) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej dzieci wliczanych do
rodziny studenta. Istnienie rodzeństwa lub dzieci należy udokumentować
kserokopią odpisu skróconego aktu urodzenia;
u) kserokopia odpisu wyroku sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
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v) zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku,
jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku
kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
w) kserokopia umowy najmu/użyczenia w przypadku zamieszkania w obiekcie
innym, niż dom studencki przez studenta/niepracującego małżonka, gdy student
ubiega się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;
x) kserokopia zaświadczenia lub dyplomu potwierdzającego osiągnięcia naukowe,
artystyczne, wysokie wyniki sportowe studenta, kserokopia publikacji naukowej,
materiałów konferencyjnych;
y) kserokopia zaświadczenia lub dyplomu potwierdzającego status laureata
olimpiady międzynarodowej, laureata albo finalisty olimpiady o zasięgu
ogólnopolskim.
3. Inne niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub
poświadczające jego sytuację rodzinną (np. kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa,
kserokopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego, zaświadczenie
o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z policji o zaginięciu
członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta,
zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, kserokopie
decyzji o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego itd.).
W przypadku zmiany dochodów w rodzinie studenta w stosunku do dochodów z roku
kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie:
a)

dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość
utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta;

b)

dokument lub

oświadczenie

określające

wysokość uzyskanego

dochodu

z pierwszego pełnego miesiąca zatrudnienia przez studenta lub członka rodziny
studenta w postaci:
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- zaświadczenia wystawionego przez płatnika podatku dochodowego od
osób fizycznych, jeżeli jest to dochód opodatkowany na zasadach
ogólnych a nie stanowi przychodu z działalności pozarolniczej;
- zaświadczenia wystawionego przez płatnika dochodu niepodlegającego
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zaświadczenia z urzędu skarbowego w przypadku osiągania przychodów
z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach ogólnych; jeżeli jednak w pierwszym
pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód
powodujący obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji
podatkowej - wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem
uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za
ten miesiąc deklaracji podatkowej;
- oświadczenia, w przypadku osiągania przychodów z działalności
pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym; przy czym zadeklarowany
dochód nie może być niższy od sześciokrotnego miesięcznego należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne;
Na żądanie organu ustalającego prawo do stypendium socjalnego należy dostarczyć
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i jego rodziny.
4. Dokumenty dodatkowo wymagane od studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im
prawo do świadczeń.
a)

kserokopia zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej,

b)

kserokopia nadania w RP statusu uchodźcy, przyznania ochrony czasowej albo
ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
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c)

kserokopia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, w związku
z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4
ustawy o cudzoziemcach,

d)

kserokopia certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako
obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o języku polskim co najmniej na
poziomie biegłości językowej C1,

e)

kserokopia Karty Polaka lub decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia,

f)

potwierdzenie zamieszkiwania na terytorium RP studenta będącego małżonkiem,
wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,

g)

potwierdzenie

zamieszkiwania

na

terytorium

RP

obywatela

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin wymienionych
w art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin.
5. Ilekroć wymagana jest kserokopia dokumentu, należy przy składaniu wniosku okazać jego
oryginał w celu potwierdzenia ich zgodności.
6. Jeżeli do wniosku o świadczenie dołączane jest oświadczenie studenta albo członka jego
rodziny, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
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