
 

 
 
 
 
 

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku 
o przyznanie stypendium socjalnego 

Najważniejsze zmiany w regulaminie i w załącznikach: 

 nowy sposób obliczania dochodu zryczałtowanego,  (wyjaśnienie załączone w dokumentach 

uzupełniających) 

 zmiana oświadczenia o gospodarstwie rolnym, (wyjaśnienie załączone w dokumentach 

uzupełniających) 

 dochód utracony, uzyskany (wyjaśnienie załączone w dokumentach uzupełniających) 

 nowe wzory oświadczeń ( załączone do pobrania) 

 szczegółowe informacje o zasadach obliczania dochodu zał.3 i wymaganych dokumentach w 

załącznikach nr.4 na stronie www. uczelni w zakładce Plikownia/Stypendia 

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 

(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć 

składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

Lp. 
Rodzaj dokumentu lub 

zaświadczenia 
Dotyczy Uwagi 

1. 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
wnioskodawcy o wysokości dochodu z 

działalności podlegającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Studenta, małżonka 
studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 
rodzeństwa prowadzącego 
zryczałtowaną działalność 

gospodarczą 

nowy wzór 
Przedstawiają tylko osoby 
prowadzące działalność 

gospodarczą 

oświadczenie - pobierz 

2. 
oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju 

i za granicą w roku 2016 

Studenta, małżonka 
studenta i pełnoletnich 

członków rodziny, jeżeli 
nie złożyli zeznania w 
urzędzie skarbowym 

nowy wzór 

oświadczenie - pobierz 

3. 

Oświadczenie lub zaświadczenie o 
uczęszczaniu do szkoły lub dokument 

stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 
18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia) 

Studenta, 
posiadającego 

rodzeństwo do 18. roku 
życia 

oświadczenie - pobierz 

4. 
Oświadczenie lub zaświadczenie o 

uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do 
szkoły lub szkoły wyższej 

Studenta posiadającego 
uczące się rodzeństwo 
lub dzieci pomiędzy 18. 

a 26. rokiem życia 

oświadczenie - pobierz 

5. 

zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu 
statusu osoby bezrobotnej (rodzice, 

współmałżonek) wraz z informacją o wysokości 
pobranego zasiłku/stypendium za pierwszy 

pełny miesiąc pobierania świadczenia 

Studenta, bezrobotnych 
rodziców studenta, 

współmałżonka, 
niepracującego, 

uczącego się 
rodzeństwa 

 

6. 
pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez 

pracy w kraju i poza jego granicami w 
rozpatrywanym okresie 

Studenta, bezrobotnych 
rodziców, 

współmałżonka - 
niezarejestrowanych w 

Urzędzie Pracy 

nowy wzór 

oświadczenie - pobierz 

7. 
kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa 

studenta 
Studenta pozostającego 
w związku małżeńskim 

 

http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/1_podatek_zryczalt.pdf
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/2_o_nieosiaganiu_dochodu.pdf
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/3_oswiad_szkola_do_18_lat.pdf
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/4_oswiad_szkola_wyzsza.pdf
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/5_pozostawanie_bez_pracy.pdf


Lp. 
Rodzaj dokumentu lub 

zaświadczenia 
Dotyczy Uwagi 

8. 

kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
lub jego odpowiednik, w przypadku, gdy na 

utrzymaniu studenta, jego małżonka lub 
rodziców studenta pozostaje dziecko lub dzieci 

niepełnosprawne bez względu na wiek 

Studenta posiadającego 
rodzeństwo/dzieci z 

orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności 

w zależności od zaistniałej 
sytuacji 

9. 

kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu 
rodzinnego stwierdzającego przysposobienie 

lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub 
ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o 

prowadzonym postępowaniu sądowym w 
sprawie o przysposobienie dziecka 

Studenta, jeżeli 
przebywał w rodzinie 

zastępczej 
 

10. kopia aktów zgonu rodziców 
Studenta w zależności 
od zaistniałej sytuacji 

 

11. 
kopia odpisu prawomocnego wyroku 

orzekającego rozwód lub separację rodziców 

Studenta w przypadku 
rozwodu lub separacji 

rodziców 

 
 

12. 

kopia odpisu prawomocnego wyroku 
zasądzającego alimenty albo ugody sądowej, bądź 

ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym, 
dotycząca obowiązku płatności alimentów, 

zaopatrzona w sądową klauzulę wykonalności, w 

przypadku osób pobierających naukę 

Studenta, członków 
rodziny studenta, jeżeli 

mają zasądzone 
alimenty 

Oświadczenie o ważności, 
aktualnie przedstawionego 

zaświadczenia 
zasądzającego alimenty 
(jeżeli jest z przed 3 laty) 

13. 

postanowienie lub zaświadczenie komornika 
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 

egzekucji alimentów a także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów 

Studenta, członków 
rodziny Studenta w 

przypadku uzyskania 
alimentów niższych niż 

zasądzone w wyroku 
lub ugodzie sądowej 

 

14. 

kopia odpisu podlegającego wykonaniu 
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub 
odpis protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej 
przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 
zobowiązującej do alimentów na rzecz osób w 

rodzinie lub poza rodziną 

Studenta, członków 
rodziny studenta, jeżeli 

są zobowiązani do 
płacenia alimentów na 
osoby spoza rodziny 

wnioskodawcy 

Oświadczenie o ważności, 
aktualnie przedstawionego 

zaświadczenia 
zasądzającego alimenty 
(jeżeli jest z przed 3 laty) 

15. 
przekazów lub przelewów pieniężnych 
dokumentujących faktyczną wysokość 

płaconych alimentów 

Studenta, członków 
rodziny studenta, jeżeli 

są zobowiązani do 
płacenia alimentów na 
osoby spoza rodziny 

wnioskodawcy 

 

16. 
zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o 

wysokości wypłaconego świadczenia 

Studenta i rodzeństwa 
przedkładających 

dokument od komornika 
o bezskuteczności 

egzekucji alimentów 

Studenci Samotnie 
wychowujący  dzieci – 

oświadczenie o 
dobrowolnych alimentach, 

jeżeli takie otrzymują 
 

oświadczenie - pobierz 

17. 
Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w 

przypadku, gdy ojciec jest nieznany 

Studenta, dzieci 
studenta w zależności 
od zaistniałej sytuacji 

 

18. 
zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu 

wychowawczego i okresie, na jaki został 
udzielony oraz o okresach zatrudnienia 

Studenta, członków rodziny 
studenta, jeżeli doszło do 

utraty lub uzyskania 
dochodu w rozpatrywanym 

okresie z powodu 
przebywania na urlopie 

wychowawczym 

oświadczenie - pobierz 

 

http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/6_dobrowol_alimenty.pdf
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/7_urlop_wychow.pdf


Lp. 
Rodzaj dokumentu lub 

zaświadczenia 
Dotyczy Uwagi 

19. 
dokument określający datę utraty dochodu 

wraz z wysokością utraconego dochodu 

Studenta, członków 
rodziny studenta jeżeli 

utracono dochód w 
rozpatrywanym okresie 

dotyczy 2016 r. do nadal  
definicja utraty dochodu -

pobierz 

20. 

dokument określający datę uzyskania dochodu 
z jego wysokością netto z pełnego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty 

Studenta, członków 
rodziny studenta, jeżeli 

uzyskano dochód w 
rozpatrywanym okresie 

dotyczy 2016 r. do nadal 

definicja uzyskania 
dochodu - pobierz 

21. 
kopia aktualnej decyzji o przyznaniu 

renty/emerytury 

Studenta, członków 
rodziny studenta, jeżeli 

utrzymują się z renty lub 
emerytury 

dotyczy 2016 r. 

22. 

zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w 
roku 2016 lub kopia nakazu płatniczego 
Dane z GUS za 2016 dochód wynosi:  
2 577,00zł  

Studenta i członków 
rodziny, jeżeli posiadają 

gospodarstwo rolne 

w przypadku posiadania 
gospodarstwa rolnego 

konieczne jest 
zaświadczenie  

oświadczenie - pobierz 

 Dotyczy Uwagi 

23. kopia umowy dzierżawy 

Studenta i członków 
rodziny studenta w 
przypadku oddania 
części lub całości 

znajdującego się w 
posiadaniu rodziny 

gospodarstwa rolnego w 
dzierżawę 

na podstawie umowy zawartej 
stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu 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 

24. 

kopia umowy zawartej w formie aktu 
notarialnego, w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną 

Studenta i członków 
rodziny w przypadku 

wniesienia 
gospodarstwa rolnego 
do użytkowania przez 
rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną 

 

25.. 
oświadczenie studenta o nieprowadzeniu 
wspólnego gospodarstwa domowego z 

rodzicami 

Studenta, jeżeli nie 
wykazuje dochodów 

rodziców i ukończył 26. 
rok życia lub pozostaje 
w związku małżeńskim 

lub ma na swoim 
utrzymaniu dzieci lub 
osiągał w 2016 r. do 

nadal dochód nie mniej 
niż 930,35 zł 

miesięcznie i nie 
prowadzi gospodarstwa 

z rodzicami 

oświadczenie - pobierz 

  

http://www.dss.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/dss/system/2017/Uzyskanie_dochodu.docx
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/8_dochod_utrac.pdf
http://www.dss.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/dss/system/2017/Uzyskanie_dochodu.docx
http://www.dss.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/dss/system/2017/Uzyskanie_dochodu.docx
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/9_dochod_uzyskany.pdf
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/10_gospod_rolne.pdf
http://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2017/10/11._samodzielnosc_studenta.pdf


Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.  

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą 

oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia).  

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

potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający 

świadczenie może domagać się innych dokumentów.  

WAŻNE ! 

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej 

sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu. 

 
Podstawa naliczenia stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018 wynosi maksymalnie 

1000, zł dochodu przypadająca na jednego członka rodziny,(szczegóły w Zarządzeniu Rektora) 
 

   

 
DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 

W dniu 22 września 2017 r. Prezes GUS na podstawie art 18 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 642, 1282 i1529) ogłosił kwotę przeciętnego 

dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016: 
2.577,00zł. 

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy 
pomnożyć  liczbę hektarów przeliczeniowych  z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem 
stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2016 r. (liczba z czterema miejscami po 
przecinku) przez ogłoszoną kwotę 2.577,00 zł. Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w 
oświadczenie o dochodach. Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa  w równych 
częściach, każdy z rodziców powinien w swoim oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych (a 
tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa). 

UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne. 
UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2016 dana osoba 
była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana 
osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie 
wielkości gospodarstwa w 2016 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu 
niepotrzebna. 

Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych. 

 Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, 
nie można jej odliczyć od dochodu 

Przykład: 

ilość ha przeliczeniowych: 2,221 x 2,577 (kwota obowiązująca w 2016 r.) zł = 5,723,52 zł (kwotę należy 

uwzględnić w załączniku nr 3 do regulaminu - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowani 

 



Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. 

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy 

wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie 

uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie 

rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 
Co to oznacza w praktyce? 
Podczas ustalania dochodu rodziny będzie on liczony tak, jak gdyby przerwy w zatrudnieniu w ogóle nie było. 
 

Rozszerzenie katalogu dochodów. 

Katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) został 

rozszerzony o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej 

 

Co to oznacza w praktyce? 
Podczas ustalania dochodu rodziny będzie on liczony tak, jak gdyby przerwy w zatrudnieniu w ogóle nie 

było. 

Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. 

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy 

wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie 

uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie 

rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 
Co to oznacza w praktyce? 
Podczas ustalania dochodu rodziny będzie on liczony tak, jak gdyby przerwy w zatrudnieniu w ogóle nie było. 
 

Rozszerzenie katalogu dochodów. 

Katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) został 

rozszerzony o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej 

Co to oznacza w praktyce? 
Dochody uzyskane z tytułu stypendium stażowego (wypłacanego przez PUP w ramach działań 

współfinansowanych z budżetu UE), nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą 

wliczane w roczny dochód rodziny w przeliczeniu na 12 miesięcy.   

 
Definicje: 
Uzyskanie dochodu ( zgodnie  Regulaminem przyznawania pomocy materialnej ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy  
 
 



Uzyskanie dochodu może być spowodowane: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego; 

2) uzyskaniem  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych finansowane ze 
środków Unii Europejskiej; 

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 po okresie 

zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej; ( związku z opieka nad dzieckiem) 

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 dn. 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 
Definicje: 
Utrata dochodu ( zgodnie  Regulaminem przyznawania pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i 
wypłacania świadczeń pomocy  
 

Utrata dochodu może być spowodowane: 

1) utrata prawa do urlopu wychowawczego 

2) utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych ,stypendium dla bezrobotnych finansowane ze 

środków Unii Europejskiej 

3) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

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

5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu 

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

6) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 

po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

7) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 

świadczeń. 

8) Utratą świadczenia rodzicielskiego 

9)  Utratą zasiłku macierzyńskiego. O którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

10) Utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

 


