
Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta 

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia: 

• zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 

30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

• zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta  rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (jeżeli 

dotyczy); 

• oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki; 

• zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. 

 

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć 

odrębne zaświadczenia dla każdego z nich. 

 

Do dochodu wlicza się dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki 

pomocy społecznej, alimenty, uwzględnia się świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

Skład rodziny studenta 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego 

studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1. studenta; 

2. małżonka studenta; 

3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta; 

4. będące na utrzymaniu ww. osób 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. 

Ubieganie się o stypendium socjalne bez dochodów rodziców i rodzeństwa 

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub 

faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 

będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 

1. ukończył 26. rok życia; 

2. pozostaje w związku małżeńskim; 

3. ma na utrzymaniu dzieci; 

4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym 

oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 3, 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. 


