
Stypendium socjalne                                 

1. Rodzinę studenta stanowią: małżonek, rodzice (opiekunowie prawni), rodzeństwo studenta i dzieci studenta 

lub jego małżonka. 

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne 

uwzględnia się dochody osiągnięte przez: 

• studenta 

• małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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. 

• rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów 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. 

WYKAZ  WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  

STUDENT: 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (opodatkowanych wg art. 27,30b,30c,30e,30f 

ustawy o podatku dochodowym tj. m.in. wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, dochody 

z działalności gospodarczej…), podatkach, składkach na ubezpieczanie społeczne, nawet jeśli student 

nie pracował ani nie osiągał takich dochodów. 

oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, tylko  w przypadku gdy 

US w wydanym zaświadczeniu wykazał dochody.   

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, formie opłaconego podatku, stawce 

podatku i wysokości opłaconego podatku (z działalności podlegającej zryczałtowanemu  

opodatkowaniu),  nawet jeśli brak jest takiego dochodu. 

• oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (poza PIT), nawet jeśli brak jest dochodu wymienionego w pouczeniu oświadczenia – 

(Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych) oraz  dokumenty potwierdzające dochody 

wykazane w oświadczeniu. 

MATKA i/lub OJCIEC: 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (opodatkowanych wg art. 27,30b,30c,30e,30f 

ustawy o podatku dochodowym tj. m.in. wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, dochody 

z działalności gospodarczej…), podatkach, składkach na ubezpieczanie społeczne, nawet jeśli rodzic 

nie pracował ani nie osiągał takich dochodów. 

oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, tylko  w przypadku gdy 

US w wydanym zaświadczeniu wykazał dochody.   

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, formie opłaconego podatku, stawce 

podatku i wysokości opłaconego podatku (z działalności podlegającej zryczałtowanemu  

opodatkowaniu) , nawet jeśli brak jest takiego dochodu. 

• oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (poza PIT), nawet jeśli brak jest dochodu wymienionego w pouczeniu oświadczenia  – 

(Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych) oraz  dokumenty potwierdzające dochody 

wykazane w oświadczeniu. 

RODZEŃSTWO/DZIECI PEŁNOLETNIE, UCZĄCE SIĘ (do 26 roku życia): 

• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej 

http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/oswiadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.doc
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• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (opodatkowanych wg art. 27,30b,30c,30e,30f 

ustawy o podatku dochodowym tj. m.in. wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, dochody 

z działalności gospodarczej…), podatkach, składkach na ubezpieczanie społeczne, nawet jeśli osoba 

nie pracowała ani nie osiągała takich dochodów. 

oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, tylko  w przypadku gdy 

US w wydanym zaświadczeniu wykazał dochody.   

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, formie opłaconego podatku, stawce 

podatku i wysokości opłaconego podatku (z działalności podlegającej zryczałtowanemu  

opodatkowaniu), nawet jeśli brak jest takiego dochodu. 

• oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (poza PIT), nawet jeśli brak jest dochodu wymienionego w pouczeniu oświadczenia - 

(Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych) oraz  dokumenty potwierdzające dochody 

wykazane w oświadczeniu. 

RODZEŃSTWO/DZIECI NIEPEŁNOLETNIE 

• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub kopia odpisu skróconego aktu urodzenia (oryginał do 

wglądu). 

RODZEŃSTWO/DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ                                                 

PEŁNOLETNIE NIEUCZĄCE SIĘ LUB POWYŻEJ 26 LAT 

• orzeczenie o niepełnosprawności 

•  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (opodatkowanych wg art. 27,30b,30c,30e,30f 

ustawy o podatku dochodowym tj. m.in. wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, dochody 

z działalności gospodarczej…), podatkach, składkach na ubezpieczanie społeczne, nawet jeśli osoba 

nie pracowała ani nie osiągała takich dochodów. 

oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, tylko  w przypadku gdy 

US w wydanym zaświadczeniu wykazał dochody.   

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, formie opłaconego podatku, stawce 

podatku i wysokości opłaconego podatku (z działalności podlegającej zryczałtowanemu  

opodatkowaniu), nawet jeśli brak jest takiego dochodu. 

• oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (poza PIT), nawet jeśli brak jest dochodu wymienionego w pouczeniu oświadczenia - 

(Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych)oraz  dokumenty potwierdzające dochody wykazane 

w oświadczeniu 

MĄŻ/ŻONA: 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (opodatkowanych wg art. 27,30b,30c,30e,30f 

ustawy o podatku dochodowym tj. m.in. wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury, renty, dochody 

z działalności gospodarczej…), podatkach, składkach na ubezpieczanie społeczne, nawet jeśli osoba 

nie pracowała ani nie osiągała takich dochodów. 

oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, tylko  w przypadku gdy 

US w wydanym zaświadczeniu wykazał dochody.   

http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/oswiadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.doc
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• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, formie opłaconego podatku, stawce 

podatku i wysokości opłaconego podatku (z działalności podlegającej zryczałtowanemu  

opodatkowaniu), nawet jeśli brak jest takiego dochodu. 

• oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (poza PIT),  nawet jeśli brak jest dochodu wymienionego w pouczeniu oświadczenia - 

(Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych) oraz  dokumenty potwierdzające dochody 

wykazane w oświadczeniu. 

DOCHODY NIEPODLEGAJACE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM                 

(poza PIT)  (katalog dochodów nieopodatkowanych)  poniżej najczęściej występujące: 

• zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha fizycznych oraz 

przeliczeniowych, zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych 

• kopia wyroku sądu lub ugody sądowej o wysokości ustanowionych alimentów lub decyzja Funduszu 

Alimentacyjnego 

• przetłumaczone na język polski zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów oraz o 

wysokości podatku i obowiązkowych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; dochody 

osiągane na Białorusi - zaświadczenie od pracodawcy, na Ukrainie -  z Państwowej Służby 

Podatkowej 

• dokument potwierdzający zwolnienie podatkowe osób do 26 roku życia (PIT 11, zaświadczenie 

pracodawcy) 

WAŻNE 

Student wnioskując o stypendium i jednocześnie wykazując dochód na osobę w rodzinie 

nieprzekraczający 528 zł musi dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 

dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie powinno dotyczyć okresu dokumentowanego 

dochodu (od roku bazowego).  

Brak zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium.                                                                                              

Jeżeli  Komisja Stypendialna uzna, że niedostarczenie było uzasadnione i źródła utrzymania rodziny zostały 

udokumentowane, może  przyznać stypendium. Jednak o taki tryb rozpatrzenia wniosku należy zwrócić się 

do Komisji odrębnym pismem uzasadniając przyczynę braku zaświadczenia i równocześnie opisać i 

udokumentować źródła utrzymania rodziny. 

 

POZOSTAŁE PRZYPADKI: 

GDY STUDENT NIE UZGLĘDNIA WE WNIOSKU OJCA lub MATKI: 

• akt zgonu rodzica lub 

• zupełny akt urodzenia studenta lub 

• kopia wyroku sądu potwierdzająca rozwód i wysokość ustanowionych tym (lub innym) wyrokiem 

alimentów lub decyzję Funduszu Alimentacyjnego 

STUDENT MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE BEZ WYKAZYWANIA 

DOCHODÓW RODZICÓW JEŻELI: 

1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w 

złożonym oświadczeniu (Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego) oraz 

spełnia jedną z następujących przesłanek: 

• ukończył 26. rok życia, 

• pozostaje w związku małżeńskim, 

• ma na utrzymaniu dzieci 

http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/oswiadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.doc
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lub 

2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki (Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa 

domowego); 

a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, 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 dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Obecnie jest to kwota 930,35 zł. 

d. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w 

złożonym oświadczeniu; 

Jeżeli studentów nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów ustala się wysokość dochodów wraz z rodziną. 

GDY KTÓRAŚ OSOBA Z RODZINY UTRACIŁA DOCHÓD: 

Dochód utracony to taki dochód, który był w roku bazowym lub w roku bieżącym, a którego już nie ma (np. 

wszelkie prace wakacyjne, które zakończyły się przed wydaniem decyzji, utrata zatrudnienia, utrata zasiłku 

dla bezrobotnych i innych zasiłków, utrata alimentów, renty i inne wymienione w katalogu dochodów 

utraconych). 

Tylko dochody wykazane w ustawowym katalogu mogą być uznane za utracone i niewliczane do dochodu 

stypendialnego (katalog dochodów utraconych) 

• fakt utraty - dokument wydany przez pracodawcę lub właściwy urząd określający datę utraty 

dochodu (świadectwo pracy, umowy zlecenia, zaświadczenie) oraz  

• wysokość utraconego dochodu ( PIT 11 lub zaświadczenie), 

GDY KTÓRAŚ OSOBA Z RODZINY UZYSKAŁA DOCHÓD: 

Dochód, którego pozyskiwanie rozpoczęło się w trakcie trwania roku bazowego albo po roku bazowym i 

jest ujęty w ustawowym katalogu należy również wykazać do stypendium (katalog dochodów uzyskanych) 

uzyskany w roku bazowym 

• fakt uzyskania - dokument wydany przez pracodawcę lub właściwy urząd potwierdzający uzyskanie 

dochodu (umowa o pracę, decyzje administracyjne w sprawie, zaświadczenie w tym o cyklicznie 

zawieranych umowach zlecenia, zasiłkach dla bezrobotnych, świadczeniach chorobowych i 

rehabilitacyjnych) oraz 

• wysokość uzyskanego dochodu – (PIT 11 lub zaświadczenie o wysokości wypłaconego dochodu od 

daty uzyskania do końca roku ) 

uzyskany po roku bazowym 

• fakt uzyskania – dokument wydany przez pracodawcę lub właściwy urząd potwierdzający uzyskanie 

dochodu ( zaświadczenie o dacie uzyskania w tym o cyklicznie zawieranych umowach zlecenia, 

zasiłkach dla bezrobotnych, świadczeniach chorobowych i rehabilitacyjnych, decyzje 

administracyjne w sprawie w tym o przyznanych rentach, emeryturach) oraz 

• wysokość uzyskanego dochodu – (zaświadczenie potwierdzające dochód netto z drugiego miesiąca, 

decyzje administracyjne w sprawie) 

PRZEPISÓW O UTRACIE I UZYSKANIU DOCHODÓW NIE STOSUJE SIĘ                                                                              

JEŻELI UTRACONO A NASTĘPNIE UZYSKANO DOCHÓD U TEGO SAMEGO PRACODAWCY                                                 

PRZED UPŁYWEM 3 MIESIĘCY 

*W zależności od różnych sytuacji, koordynator może wymagać dokumentów, które nie są wymienione w 

powyższym opracowaniu 
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