
Dokumentowanie dochodu 
Wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej 

w  ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r.- 528,00 zł), zostali ustawowo zobowiązani do 
przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 

Osoby, które należy uwzględnić we wniosku: 
• student 

• rodzice studenta (lub jego opiekunowie prawni lub faktyczni) 

• rodzeństwo studenta: 
o niepełnoletnie, 
o pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatni roku studiów – 

do ich ukończenia, 
o niepełnosprawni – bez względu na wiek 

• współmałżonek studenta 

• dzieci studenta lub współmałżonka: niepełnoletnie, pełnoletnie, ale tylko uczące się – do 26 roku życia, a jeżeli 26 
rok życia przypada w ostatni roku studiów – do ich ukończenia, niepełnosprawni bez względu na wiek 
 

Dokumenty do dochodu: 
Dla każdego pełnoletniego członka rodziny: 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy, 

• oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych odprowadzanych do ZUS 

• oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu za poprzedni rok rozliczeniowy 
Opcjonalnie, gdy dotyczy, któregoś z członka rodziny: 

• jeżeli ktoś z członków rodziny posiada grunty rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów 
przeliczeniowych (dochód z gospodarstwa rolnego liczy się do dochodu rodziny w momencie jeżeli członek rodziny 
posiada 1ha), 

• jeżeli ktoś z członków rodziny rozlicza się ryczałtem: zaświadczenie z naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającego 
informację: 

o formę opłaconego podatku, 
o wysokość przychodu, 
o stawce podatku, 
o wysokości opłaconego podatku 

(Obwieszczenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej), 

• jeżeli student posiada rodzeństwo, to jeden z dokumentów:° skrócony odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze 
szkoły dla rodzeństwa do 18 roku życia,° zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla rodzeństwa pomiędzy 18 a 26 rokiem 
życie,° orzeczenie o niepełnosprawności – dla rodzeństwa z niepełnosprawnością, 

• w przypadku niepełnej rodziny: akt zgonu, wyrok sądu w sprawie rozwodu i alimentów, itp., 

• inne zaświadczenia zależnie od indywidualnej sytuacji rodzinnej studenta. 
 

Student samodzielnie finansowy: 
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 ba ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, 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, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 

• ukończył 26. rok życia, 

• pozostaje w związku małżeńskim, 

• ma na utrzymaniu dzieci (o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lit. d PSWiN) 

• osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 

• posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku 
bieżącym w miesiącach pop0rzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o byciu osobą samodzielnie finansowym 
jest wyższy lub równy 1,15 sumy określonych w art. 5 ust 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o 
świadczeniach rodzinnych tj. 930,35 zł. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000667/O/M20200667.pdf

