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ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA 

 

 

 

§ 1. Słowniczek 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 

1) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 ze zm.); 

2) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1162 ze zm.); 

3) ustawa o podatku dochodowym – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm); 

4) regulamin – Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie stanowiący załącznik do Zarządzenia 

R/D/Z nr 13/2020/2021 Rektora WSBPI „Apeiron” w Krakowie z dnia 27 września 2021 r. 

 

§ 2. Skład rodziny studenta 

1. Przy ustaleniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości uwzględnia się dochody osiągane 

przez: 

1) studenta;  

2) małżonka studenta; 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta; 

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, 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. 

2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium bez wykazywania 

dochodów osiąganych przez te osoby oraz 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, jeżeli spełnia jeden 

z następujących warunków: 

1) ukończył 26. rok życia; 

2) pozostaje w związku małżeńskim; 

3) ma na 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; 

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 

(930,35 zł). 

3. Student, który spełnia jeden z warunków określonych w ust. 2, do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości dołącza oświadczenie, że nie 
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prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub 

faktycznych. 

 

§ 3. Dochody 

1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się 

o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości ustala się na zasadach 

określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem § 2 ust. 1 i 2, 

z zastrzeżeniem, że 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; 

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

–  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, 

albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów 

o systemie oświaty; 

4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa 

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

fizycznych. 

2. Odmawia się przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528 zł netto 

(od 1 stycznia 2022 r. 600 zł netto), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.  

3. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać 

studentowi stypendium socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości w przypadku, o którym 

mowa w ust. 2, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta 

i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

4. Do dochodu rodziny studenta wlicza się: 

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

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone 

do kosztów uzyskania przychodu oraz 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: 

a. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

b. 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 (przychody ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów 

zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, 
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o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1244), z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 

121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – otrzymane przez podatnika do 

ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

85 528 zł.), 

c. alimenty na rzecz dzieci, 

d. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

e. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

f. świadczenie rodzicielskie, 

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

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

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) 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, 

i. 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, z późn. zm.) ), stypendia 

sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom 

lub studentom, 

j. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, 

niezależnie od podmiotu, który je wypłaca, 

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

dochodowym od osób fizycznych, 

l. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych 

i obywatelskich, 

m. 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, 

n. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

o. 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, 

p. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

q. 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, 

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

rodzin, 

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

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin, 
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t. 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, 

u. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone 

w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

v. 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, 

w. 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,  

x. 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, 

y. 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, 

z. 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 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), 

aa. 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, 

bb. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

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

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), 

dd. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych, 
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ee. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

ff. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach 

o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, 

gg. 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, 

hh. 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, 752 i 992). 

 

§ 4. Dochód utracony i uzyskany 

1. 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; 

4) 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); 

5) 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 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze 

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 ubezpieczeniu społecznym 

rolników; 

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

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

11) Obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162) 

z powodu przeciwdziałania COVID-19 (zgodnie z art. 15oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 11 ze zm.). 

2. Uzyskanie dochodu – oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 

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, renty socjalnej lub 
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rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 

2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym; 

5) 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; 

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. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2020 lub 2021 roku, 

ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

4. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2020 roku, ustalając 

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

uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium. 

5. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w 2021 roku, dochód 

rodziny ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego 

dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli 

dochód ten jest uzyskiwany w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium. 

6. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia 

utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub 

zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

§ 5. Wymagane dokumenty 

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego 

w zwiększonej wysokości składa wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów 

do odpowiedniego dziekanatu Wydziału/Filii.  

2. Wniosek i oświadczenia, składa się na drukach uczelni.  

3. Dokumenty poświadczające dochody rodziny studenta należy przedłożyć w oryginale albo  

kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik 

dziekanatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. 

4. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego. 

5. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa oprócz wniosku 

w szczególności następujące dokumenty: 

1) zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny studenta. W przypadku, gdy na 

zaświadczeniu widnieją osoby niewykazane we wniosku o przyznanie świadczenia, wtedy 

student przedkłada oświadczenie o tych osobach, zawierające stopień pokrewieństwa i powód 

nieuwzględnienia ich w składzie rodziny (wydanie zaświadczenie nie podlega opłaci skarbowej 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 72 ze zm.)); 

2) zaświadczenia o pobieraniu nauki przez rodzeństwo/dzieci lub akt urodzenia rodzeństwa/dzieci 

nie pobierających jeszcze nauki (we wniosku uwzględnia się tylko rodzeństwo pobierające 

naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich 

ukończenia, oraz osoby niepełnosprawnej bez względu na wiek); 
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3) oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym 

z rodziców (załącznik nr 1.8 do regulaminu) – w przypadku gdy student spełnia jeden 

z warunków określonych w § 2 ust. 2 niniejszego załącznika; 

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – w przypadku, gdy 

w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek; 

5) kopię wyroku sądu dotyczącego ustanowienia pieczy zastępczej;  

6) kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia – w przypadku gdy rodzic jest nieznany; 

7) kopię aktu małżeństwa – w przypadku gdy student jest w związku małżeńskim; 

8) kopię odpisu aktu zgonu – w przypadku gdy rodzic nie żyje; 

9) zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku 

wpisu/ zawieszenia/ likwidacji działalności gospodarczej; 

10) kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców studenta; 

11) kopię odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie studenta lub 

poza rodziną (na rzecz innych osób), kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść 

ugody sądowej; 

12) zaświadczenie o wysokości pobranych świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego 

w roku 2020; 

13) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności ściągalności alimentów zawierające informację o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, w przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymywania 

alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w niższej wysokości; 

14) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania osobą bezrobotną z prawem 

lub bez prawa zasiłku/stypendium lub oświadczenie członka rodziny o nierejestrowaniu się 

w Urzędzie Pracy – w przypadku rodziców/małżonka będących osobami bezrobotnymi 

(zaświadczenie powinno zawierać informację o pobieraniu zasiłku/stypendium w kwocie netto 

i okresie jego otrzymywania); 

15) zaświadczenia i oświadczenia dotyczące dochodów poszczególnych członków rodziny 

studenta (obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia), 

w tym odpowiednio: 

a. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na 

zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy o podatku dochodowym 

osiągniętym w 2020 r., zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na 

ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu oraz należny podatek lub postanowienie 

o odmowie wydania zaświadczenia (zaświadczenie należy składać dla każdego członka 

rodziny osobno, także wtedy, gdy osoby rozliczając się wspólnie, musi zawierać informacje 

o uzyskaniu lub nie uzyskaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu na innych zasadach 

np. ryczałt/karta podatkowa), 

b. oświadczenie członka rodziny o braku dochodów (załącznik nr 8 do regulaminu) – dot. osób, 

które uzyskały z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o braku dochodu w 2020 r., 

c. zaświadczenie o dochodach z zagranicy za rok 2020 wraz z tłumaczeniem na język polski; 

d. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub oświadczenie (załącznik nr 1.2 do regulaminu), 

e. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 1.2 do regulaminu) 

wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu pozarolniczej działalności 

gospodarczej zawierającym informację o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, 

stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – dot. osób prowadzących działalność 

gospodarczą w formie ryczałtu lub karty podatkowej; 

f. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 1.2 do regulaminu) – 

dot. osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych; 

g. oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym 

w 2020 r. (załącznik nr 1.3 do regulaminu); 
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h. zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2020 

r. (ZUS, KRUS, MSW, MON)  lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia; 

i. oświadczenie o liczbie miesięcy, w którym dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu 

Skarbowego był osiągany w roku 2020 (załącznik nr 1.4 do regulaminu) –  dot. osób, które 

na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany dochód i dochód z tego tytułu nadal 

jest uzyskiwany (w przypadku osiągania w 2020 r. dochodów z różnych źródeł do 

oświadczenia należy dołączyć dokument określający liczbę miesięcy osiągania dochodu np. 

zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia, ksero decyzji o przyznaniu renty lub 

emerytury (oryginał do wglądu), ksero decyzji o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (oryginał do wglądu)) 

j. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego 

w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2020 r. lub 

postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia; 

k. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu  świadczeń; 

l. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta 

i jego rodziny – w przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 

528 zł netto (od 1 stycznia 2022 r. 600 zł netto); 

m. osoby, które w 2020 lub 2021 roku uzyskały / utraciły dochód, zobowiązane są do złożenia 

oświadczenia o dochodzie uzyskanym / utraconym (załącznik nr 1.7 i 1.6 do regulaminu) 

wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskanie /utratę dochodu; 

n. oświadczenie studenta o braku zmiany sytuacji materialnej rodziny (załącznik nr 1.5 do 

regulaminu) – w przypadku gdy żaden z członków rodziny nie uzyskał i nie utracił dochodu. 

6. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie 

uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające tę 

okoliczność; 

7. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłoszonych przez Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego 2020 roku; 

8. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

dochód, którego nie osiągnął w 2020 roku stanowiącym podstawę do ustalenia dochodu, 

przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego 

pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód; 

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

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne w 2020 roku, 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. 

10. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego 

corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

333). 

11. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości składa 

oprócz wniosku i dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego również 

dokumenty potwierdzające opisaną we wniosku szczególną sytuację studenta i jego rodziny. 

12. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym załączniku, Rektor 

albo komisja stypendialna może domagać się od studenta i jego rodziny innych dokumentów. 


