
Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej z września 2016 r.  

 

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta. Zaświadczenia 

lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i członków jego rodziny: 

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te 

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

ogólnych, 

2) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne, 

3) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

4) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa 

rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

5) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego 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, 

6) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 

do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

7) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie 

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

spoza rodziny, 

8) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię 

odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także: 

a) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych 

alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 

egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku 

uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie 

przed mediatorem  

b) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika                  

o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza 

w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej 

lub ugodzie przed mediatorem  

9) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, 

10) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego 

pełnego miesiąca przez członka rodziny; 

11) inne dokumenty wskazujące na wielkość uzyskanego dochodu lub sytuację materialną 

studenta. 

 

Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

stypendium socjalnego: 
 

1) odpis skrócony aktu małżeństwa,  

2) odpis skrócony aktu zgonu, 

3) dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa lub dzieci studenta (odpis skrócony aktu 



urodzenia, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia legitymacji lub zaświadczenie ze 

szkoły/uczelni na, którym widnieje data urodzenia), 

4) orzeczenie/zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka/rodzeństwa studenta, 

5) zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa/dzieci studenta do szkoły lub szkoły wyższej (za 

równoważne uznaje się oświadczenie studenta; Uczelnia przygotowała wzór takiego 

oświadczenia), 

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  

7) zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego. 

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z 

tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki: 
 

1) tytuł prawny do korzystania z lokalu, 

2) dokument potwierdzający zameldowanie w danym lokalu. 
 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z 

tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w obiekcie innym 

niż dom studencki: 
 

1) tytuł prawny do korzystania z lokalu, 

2) dokument potwierdzający zameldowanie małżonka lub dziecka studenta w danym lokalu, 

3) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego małżonka, 

4) akt urodzenia dziecka. 

 

 

 


