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Stypendium socjalne – skład rodziny studenta:  

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:  

1. studenta; 

2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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;  

3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 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.  

 

Stypendium socjalne – samodzielność finansowa studenta:  

Student może złożyć wniosek o stypendium socjalne, jako samodzielny finansowo  

(bez wykazywania rodziców, rodzeństwa):  

1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

(złożył oświadczenie) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:  

 ukończył 26 rok życia,  

 pozostaje w związku małżeńskim,  

 ma na utrzymaniu dzieci uczące się (do 26 lat)  

2. w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:  

 posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,  

 posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,  

 jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest 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 dn. 28.XI.2003 o świadczeniach rodzinnych,  

 nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził fakt 

w złożonym oświadczeniu.  

Fakt samodzielnego zamieszkiwania studenta poza domem rodzinnym, nie zwalnia rodziców od 

obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania 

dochodowości tych studentów za zerową.  

 

Stypendium socjalne – dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta:  

Stypendium socjalne przyznawane jest na złożony wniosek (załącznik nr 2). Do wniosku należy 

dołączyć następujące dokumenty:  

1. załącznik nr 1 – oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż 
jednym kierunku;  

2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny  
o dochodzie lub braku dochodu za 2017 rok – wzór nr 1;  

3. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem za rok 2017 

wszystkich pełnoletnich członków rodziny (np. student, matka, ojciec, brat, siostra), a także  

w przypadku braku takiego dochodu, - wzór nr 3, (np. alimenty, dochody z rolnictwa, diety 
wypłacane z tytułu pełnienia funkcji społecznych);  

4. zaświadczenie (z ZUS, lub od pracodawcy/zleceniodawcy) lub oświadczenie - wzór nr 4 

zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% 

podstawy wymiaru w roku kalendarzowym 2017) studenta i pełnoletnich członków rodziny 

studenta. Zaświadczenie/oświadczenie mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które 
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osiągnęły dochód wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, (nie dotyczy 

zaświadczeń z US o dochodzie zerowym);  

5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego studenta, członków rodziny studenta rozliczających 

się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie za rok 2017 – wzór nr 2.  

 

Dodatkowe zaświadczenia potwierdzające osiąganie dochodu:  

 w przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie wyroku sądowego o 

przyznaniu alimentów i ich wysokości. Zaświadczenie komornika o bezskuteczności 

egzekucji alimentów lub o wysokości wyegzekwowanych alimentów;  

 w przypadku otrzymywania zaliczki alimentacyjnej należy przedłożyć decyzję 

właściwego organu przyznającą zaliczkę z określeniem jej wysokości;  

 zaświadczenie z Urzędu Gminy (lub nakaz płatniczy) o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2017 rok plus zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego;  

 zaświadczenie o zasiłkach chorobowych z KRUS;  

 zaświadczenia z Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych) potwierdzające fakt 

pozostawania bez pracy i w jakiej wysokości pobiera zasiłek (netto) lub go nie pobiera. W 

przypadku braku zaświadczeń z Urzędu Pracy należy przedstawić dokument 

potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;  

 zaświadczenie o otrzymywanym stypendium dla bezrobotnych ze środków Unii 

Europejskiej.  

 

Inne zaświadczenia lub oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium, w tym:  

 aktualne zaświadczenia o nauce rodzeństwa/dzieci ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych (do 26 lat). Osoby pełnoletnie 

dostarczają również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. W przypadku gdy 

rodzeństwo/dzieci kończą szkołę średnią w bieżącym roku szkolnym i podejmują naukę w 

uczelni wyższej, aktualne zaświadczenie o nauce należy dostarczyć do 05 października 

2018 roku,  

 kopie aktu urodzenia rodzeństwa/dziecka, w przypadku dzieci nieuczęszczających do 

szkoły,  

 kopie aktu zgonu rodzica (rodziców),  

 kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,  

 odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,  

 kopie aktów ślubu w przypadku małżeństw studenckich,  

 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie 

rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób 

spoza rodziny,  

 

Utrata / uzyskanie dochodu 
W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku 

kalendarzowym 2017, poprzedzającym rok akademicki 2018/2019, w którym student ubiega się  

o stypendium socjalne lub po tym roku, ustalając dochód rodziny studenta, nie uwzględnia się 

dochodu utraconego.  

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:  
1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;  

2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;  

3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
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4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

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

socjalnej;  

5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.);  

6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

7. 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; 

8. utratą świadczenia rodzicielskiego;  

9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznych 

rolników;  

10. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Dochody utracone dokumentuje się dokumentami określającymi datę utraty dochodu, rodzaj 

dochodu utraconego oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, (dokumenty, świadectwo 

pracy, PIT11, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych).  

 

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia 

następujących okoliczności: 
1. zakończeniem urlopu wychowawczego; 

2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego 

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

socjalnej; 

5. rozpoczęciem  pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania  

w  rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o działalności gospodarczej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.); 

6. uzyskaniem  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

7. uzyskaniem świadczenia  rodzicielskiego; 

8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku  

Kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki ustalając dochód studenta lub członka jego 

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

uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo  

do świadczeń stypendialnych. 

W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, po roku  

Kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium 

socjalne  dochód rodziny studenta ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka jego 

rodziny,  powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu,  

w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który jest 

ustalane prawo do świadczeń stypendialnych. 
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W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny należy dołączyć: 

 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 

miesięcy, w których dochód był osiągany,  np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja  

w sprawie przyznania renty;  

 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania 

dochodu po roku kalendarzowym 2017, np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie 

przyznania renty.  

 

W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii Ośrodka Pomocy  

Społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta  

i uwzględnić ją w postępowaniu.  

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów w celu 

potwierdzenia niezgodności lub niejasności sytuacji studenta.  

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.  

 

Zwiększenie stypendium socjalnego może otrzymać student studiów stacjonarnych z tytułu 

zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż DS. (bursa szkolna, internat, 

stancja), znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.  

Do wniosku o pomoc materialną (załącznik nr 2 i załącznik nr 1) należy dołączyć oświadczenie, 

w  którym potwierdza fakt zamieszkania domu studenckim lub w innym obiekcie niż DS. (bursa 

szkolna, internat, stancja) – załącznik nr 3. 

Student ma obowiązek powiadomienia uczelni w terminie 7 dni od momentu zdarzenia,  

o rezygnacji z DS., internatu lub stancji, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu 

pobranych świadczeń. 

 


