
 
Załącznik nr 7 

do Zarządzenia nr 4/09/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej 

w Warszawie 

z dnia 30 września 2022 r. 

 

WYKAZ DOKUMENTACJI OBOWIĄZUJĄCEJ PODCZAS UBIEGANIA SIĘ 

O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 
 

1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej z kopią dokumentu 

stwierdzającego tożsamość studenta ubiegającego się o pomoc materialną. 

2. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, 

w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 

członków rodziny studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, w którym student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli 

dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach ogólnych, zawierające informacje o: 

✓ wysokości dochodu (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania 

przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy); 

✓ wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu; 

✓ wysokości należnego podatku. 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać informacje, czy osoba 

ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie, dochody podlegające 

opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa), 

b) zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 dla 

studenta i każdego członka rodziny, wydane przez ZUS lub KRUS. W przypadku 

uzyskiwania przez jedną osobę w 2021 roku dochodów z kilku źródeł należy 

podać wysokość składki zdrowotnej dla każdego dochodu z osobna, 

Do każdego oświadczenia (załącznik 4) należy dołączyć zaświadczenie z urzędu 

skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 

dany rok albo decyzje lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego 

w formie karty podatkowej, 

c) oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego 

dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym 

student będzie ubiegał się o pomoc materialną, jeżeli członkowie rodziny 

rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 4), 

zawierające w szczególności informacje o: 

✓ wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

✓ wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne; 

✓ wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

✓ wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

d) oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student będzie 

ubiegał się o pomoc materialną, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

(załącznik nr 3), 



e) osoby, które zawarły związek małżeński w 2021 lub 2022 roku również 

przedstawiają dokumenty dotyczące sytuacji materialnej współmałżonka 

(analogicznie jak do pozostałych członków rodziny), 

f) w przypadku zatrudnienia w nowym miejscu pracy dodatkowo należy przedstawić 

dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu (netto) 

z ostatniego pełnego miesiąca zatrudnienia przez studenta lub członka rodziny 

studenta, 

3. Inne dokumenty i oświadczenia: 

a) zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 

w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód,  

b) umowę dzierżawy, w przypadku oddania w dzierżawę części lub całości gospodarstwa 

rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, 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, 

c) umową zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolnicza spółdzielnie produkcyjna, 

d) kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza 

rodziny, albo kopie odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, 

lub kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także: 

✓ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do 

ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny studenta; 

✓ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość 

otrzymywanych 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 lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; 

✓ dokument świadczący 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, 

e) decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej 

wysokości, 

f) decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich 

wysokości miesięcznej (obowiązuje od 1 października 2008 r.), 

g) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, 

h) kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do 

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka - studenta, 

i) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany, 

j) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka 

lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka 

w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła 

o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta), 

k) kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separacje lub 

ugody zawartej przed mediatorem, 

l) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 

dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, 



m) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego 

pełnego miesiąca zatrudnienia przez studenta lub członka rodziny studenta, 

n) kopia decyzji o przyznaniu stypendium doktoranckiego lub innego stypendium 

wykazanego jako dochód niepodlegający opodatkowaniu, 

o) kopia aktu zgonu rodzica (rodziców) w przypadku zmiany stanu rodziny studenta 

w stosunku do stanu z roku, z którego oblicza się dochód, 

p) kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie 

wychowującej dziecko, 

q) kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisów wyroków zasadzających alimenty, 

w przypadku osoby uczącej się, 

r) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany, 

s) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od 

drugiego z rodziców, 

t) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub 

członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na 

utrzymaniu studenta lub rodziny studenta, 

u) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem 

lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. 

Zaświadczenie takie jest bezwzględnie wymagane również gdy mamy do czynienia 

z utratą i uzyskaniem dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje 

o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego 

otrzymywania, 

v) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny 

studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia, 

w) zaświadczenie z urzędu skarbowego dla rodzica, który nigdy nie pracował, 

zawierające informacje, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z urzędem 

skarbowym w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku przez studenta 

o pomoc materialną, 

x) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci 

wnioskodawcy do 26 roku życia. Istnienie rodzeństwa lub dzieci należy 

udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia, 

y) kopie odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie 

władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków, 

z) zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli 

osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, 

z którego ustala się dochód. 

4. Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub 

poświadczające jego sytuacje rodzinna (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków 

z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny 

studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta, zaświadczenie 

o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, kopia orzeczenia 

o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności – gdy członkiem rodziny studenta jest dziecko niepełnosprawne nie 

uczące się lub powyżej 26 roku życia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty 

socjalnej itd.). 

5. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do 

świadczeń pomocy materialnej tj.: 

a) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się; 

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 



c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, 

o której mowa w art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z poźn. zm.) lub w związku z uzyskaniem 

w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

d) Kartę Polaka, 

6. Wzór wezwania o uzupełnienie dokumentacji zawiera załącznik nr 12, 

7. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w podwyższonej kwocie (dotyczy 

wyłącznie studentów studiujących w trybie stacjonarnym) należy dołączy 

 załącznik nr 5 bądź kopię umowy najmu lokalu, 

8. W przypadku zmiany numeru konta bankowego należy złożyć wniosek stanowiący 

załącznik nr 11, 

9. W przypadku gdy student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z 

rodziców, opiekunów prawnych ani faktycznych zobowiązany jest do złożenia 

stosownego oświadczenia (załącznik nr 13). 

 

 

 

ZASADY 

OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA 

 

I. 

 

DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM, 

OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C I 

30E ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.)  uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, w którym student będzie ubiegał się o stypendium socjalne. 

 

Definicja rodziny 

 

Wyliczając dochód należy posługiwać się definicją rodziny zapisaną w ustawie 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. 

zm.) zgodnie z którą za członków rodziny uważa się: 

1. studenta, 

2. małżonka, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia, niepełnosprawne bez 

względu na wiek, 

3. rodziców lub opiekunów prawnych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci 

niepełnoletnie, pobierające naukę do ukończenia 26 roku życia, niepełnosprawne bez 

względu na wiek. 

 

W przypadku, gdy student zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego 

dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną, w celu 

ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić dochody małżonka za rok 

podatkowy poprzedzający rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.  

Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa. 

 

 

 

 



Wyliczanie dochodu 

 

Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się: 

−   dochody w wysokościach netto.  

W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody podlegające  

i niepodlegające opodatkowaniu uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku 2021. 

 

Dochód roczny członka rodziny obliczany jest przez odjęcie od dochodu brutto: 

− należnego podatku dochodowego; 

− zapłaconej składki na ubezpieczenie społeczne; 

− zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Dochód brutto – podatek – składka na ubezpieczenie społeczne – składka na ubezpieczenie 

zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto 

 

Dochód miesięczny netto 

 

Dochód netto dzielimy przez liczbę miesięcy, w których dochód faktycznie został osiągnięty 

(liczba miesięcy powinna wynikać z zaświadczenia od pracodawcy, zaświadczenia 

o pobieranej emeryturze bądź rencie, itp.) 

 

Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić dokumenty dotyczące dochodu wszystkich 

pełnoletnich członków rodziny (także swojego). 

 

Uwaga! 

Dochód wyliczamy każdemu członkowi rodziny oddzielnie, dlatego też ważne jest, aby na 

zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego dochody rodziców były podane oddzielnie. 

W przypadku, gdy student nie załącza kopii aktu zgonu rodzica lub wyroku sądowego 

zasądzającego wysokość alimentów, musi bezwzględnie wliczyć do członków rodziny obojga 

rodziców i uwzględnić ich dochody – nawet jeżeli rodzice nie prowadzą wspólnego 

gospodarstwa domowego. 

 

 

II. 

 

DOCHODY Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ 

ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM OD PRZYCHODÓW 

EWIDENCJONOWANYCH LUB KARTĄ PODATKOWĄ 

 

W celu podania dochodu rocznego z niniejszej działalności należy: 

✓ posiadać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, 

wysokości 

i formie opłacanego podatku dochodowego za rok 2021; 

✓ podać odpowiednią kwotę z Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2021 

z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (M.P. z 2022 r., poz. 726). 



Na podstawie danych zawartych w zaświadczenia z US należy znaleźć dochód roczny 

mieszczący się w odpowiednim przedziale w jednej z tabeli znajdującej się jako załącznik  

w w/w Obwieszczeniu. 

 

Przykład: 

 

a. Stawka podatkowa 3%  

b. Przychód w 2021 r. - 126 848,01 zł. 

c. Działalność prowadzona przez 12 miesięcy  

d. Dochód roczny zgodnie z tabelą nr 2 - Obwieszczenia Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wysokości dochodu za 

rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (M.P. z 2022 r., poz. 726) wynosi 12 902,64 zł. 

 

Dochód roczny (ad. d.) dzielony przez ilość miesięcy prowadzonej działalności (ad c.) wynosi  

1 075,22 zł. 

 

Do wniosku o stypendium należy dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy, 

w których dochód z działalności był osiągany. 

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność podlegającą opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne osiągała również dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, to dochody te sumuje się. 

 

III. 

 

DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

Dochód ten ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych 

znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku 2021. 

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) o łącznej 

powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność 

lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

Przy mniejszej powierzchni nie ustala się dochodu (przyjmuje się zero). 

 

Aby obliczyć roczny dochód z gospodarstwa rolnego należy: 

− liczbę hektarów przeliczeniowych pomnożyć przez wysokość przeciętnego 

dochodu 

z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, 

ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz obwieszczenia Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego dotyczącego przeciętnego dochód z pracy 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. 

 



Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane 

w dzierżawę, z wyjątkiem: 

✓ oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

✓ gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

✓ gospodarstwa rolnego oddanego 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. 

 

Na potwierdzenie faktu oddania całości lub części gospodarstwa rolnego w dzierżawę 

przedkłada się: 

− umowę dzierżawy – w przypadku umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155). Jest to umowa pisemna zawarta 

co najmniej na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, 

z wyjątkiem umów zawartych  z osobami najbliższymi, o których mowa 

w art. 28 ww. ustawy oraz w razie 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; 

− umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną. 

 

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego 

w dzierżawę na powyższych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza 

się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

 

Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych 

gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz 

z tytułu dzierżawy. 

 

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego 

i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta za ten rok 

należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem 

gospodarstwa i dodać rentę strukturalną za pozostałe miesiące roku. 

 

Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) nie stanowi utraty ani 

uzyskania dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wszelkie zmiany 

uwzględniane są w latach, które stanowią podstawę przyznawania pomocy materialnej 

z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku dochód należy liczyć 

proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. 

 

Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich 

uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 



W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo 

utrzymuje się z gospodarstwa rolnego i uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje 

się. 

 

IV. 

 

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE 

 

Przy ustalaniu prawa do stypendium, w dochodzie rodziny studenta uwzględnia się także 

kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego 

członka jego rodziny, pod warunkiem, że dziecko to pobiera naukę. 

 

W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje 

lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub 

ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do 

stypendium wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. 

✓ Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku lub 

ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem na potwierdzenie wysokości 

alimentów należy przedłożyć: przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące 

faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika 

o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów lub o wysokości 

alimentów wyegzekwowanych – wlicza się wówczas alimenty w otrzymywanej 

wysokości. 

✓ Jeżeli kwota świadczonych alimentów jest wyższa od kwoty alimentów ustalonej 

w wyroku sądu lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem jako kwotę 

świadczonych alimentów przyjmuje się kwotę podaną w przekazach lub przelewach, 

na podstawie zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 

gdy jest prowadzona egzekucja komornicza. 

✓ W przypadku braku możliwości egzekucji całości lub części zasądzonych alimentów, 

student lub członek jego rodziny powinien zwrócić się do komornika o podjęcie 

postępowania egzekucyjnego. Do dochodu wlicza się wówczas tylko tę część 

świadczeń, która została wyegzekwowana i potwierdzona zaświadczeniem od 

komornika. 

✓ W przypadku braku możliwości egzekucji alimentów oraz otrzymywania bądź 

nieotrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego student przedstawia 

zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenie  

o niepobieraniu, bądź o wysokości pobieranych świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego w roku 2021. 

✓ Przy ustalaniu dochodu rodziny studenta fakt świadczenia alimentów na rzecz osób 

spoza rodziny studenta wysokość kwot tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu 

prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi potwierdzającymi 

świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny. Kwoty alimentów świadczonych 

na rzecz osób spoza rodziny studenta odejmuje się od dochodu rodziny studenta. 

 

Zasądzone alimenty, świadczenia wyegzekwowane od komornika, dochody z Funduszu 

Alimentacyjnego są nieopodatkowane i wliczane do dochodu rodziny studenta. 

 

 

 



V. 

 

DOCHODY UZYSKANE Z PRACY POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

 

W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku 2021. 

W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, 

którego nie osiągał w roku 2021, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu 

walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód. 

Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza 

przysięgłego. 

 

VI. 

 

DOCHÓD UTRACONY I DOCHÓD UZYSKANY 

 

Zarówno utrata dochodu jak i uzyskanie musi być odniesione do dochodu, na podstawie, 

którego ustala się prawo do stypendium socjalnego. 

Utrata dochodu ma miejsce wyłącznie w przypadkach określonych w art. 3 pkt. 23 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. 

zm): 

− uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 

− utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

− utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

− utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1051);  

− wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 933, 1155) lub art. 36 

aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1009, 1079, 1115, 1265.); 

− utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

− utratę 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; 

− utratą świadczenia rodzicielskiego; 

− utratę zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach 

społecznych rolników; 

− utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574  

z późn. zm.). 

 



W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny do dochodu rodziny 

nie wlicza się dochodu utraconego. 

 

Przykład:  

− Rodzina 4-osobowa osiągnęła w roku 2021 dochód przeciętny miesięczny 

w wysokości 3.600 zł. 

− Dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł 900 zł. 

− Na dochód rodziny osiągnięty w 2021r. złożył się miesięczny dochód ojca 

w wysokości 1800 zł oraz miesięczny dochód matki w wysokości 1800 zł, która 

z dniem 1 maja 2021r. przeszła na urlop wychowawczy. 

 

W związku z powyższym miesięczny dochód rodziny, na podstawie, którego w opisanym 

przypadku należy ustalić prawo do stypendium wynosi: 1 800 zł (450,00 zł na osobę). 

 

 

W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka jego rodziny należy dołączyć do 

wniosku załącznik świadczeń dla studentów (załącznik nr 6) oraz dokument określający datę 

utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, m.in.: 

1. Załącznik nr 6  (wniosek o ponowne przeliczenie dochodu), 

2. Ksero PIT-11/11a/8c/28/40/40a za rok kalendarzowy, za który ustala się dochód, 

3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy, 

4. Kopia decyzji o wyrejestrowaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej (oryginały 

do wglądu), 

5. Dokument potwierdzający utratę emerytury bądź renty, 

6. Kserokopie świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia, 

7. Kserokopie umów zleceń, umów o dzieło z ostatnich miesięcy zatrudnienia, 

8. Odpowiednie dokumenty dot. utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

9. Ksero aktu zgonu rodzica, od którego były zasądzone świadczenia alimentacyjne, 

10. Dokument potwierdzający utratę świadczenia rodzicielskiego. 

 

W przypadku, gdy członek rodziny utracił jedno źródło dochodu, a nadal pozostaje mu drugie 

źródło dochodu, wówczas oprócz dokumentów wymienionych powyżej ma obowiązek 

dołączyć dokument określający miesięczną wysokość dochodu, którego nie utraca, m.in.: 

− ksero PIT-11/11a/8c/28/40/40a,; 

− zaświadczenie o określające wysokość osiąganego dochodu (netto) z ostatnich 

miesięcy zatrudnienia. 

 

Uzyskanie dochodu ma miejsce wyłącznie w przypadkach wymienionych w art. 3 pkt. 24 

ww. ustawy: 

− zakończenie urlopu wychowawczego; 

− uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

− uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

− uzyskaniem 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; 



− rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych; 

− uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

− uzyskanie świadczenia rodzicielskiego; 

− uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

− uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

W przypadku uzyskania dochodu § 5 ust.4b ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych nakazuje dochód rodziny (np. za 2021 r.) powiększyć 

o miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, przyjmując wysokość 

dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 

 

Przykład:  

− Rodzina 4-osobowa osiągnęła w roku 2021 dochód przeciętny miesięczny 

w wysokości 3 600 zł netto. 

− Dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł 900,00 zł netto. 

− Na dochód rodziny osiągnięty w 2021 r. złożył się dochód mamy z pracy 

w wysokości 2 100 zł i dochód studenta w wysokości 1 500 zł. 

− W marcu 2021r. ojciec uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Pierwsza 

wypłata zasiłku nastąpiła w kwietniu wynosiła 942,30 zł netto. 

 

W związku z powyższym miesięczny dochód rodziny, na podstawie, którego w opisanym 

przypadku należy ustalić prawo do stypendium wynosi: 

3 600 zł + 942,30 zł = 4 542,30 zł  (1 135,57 zł na osobę). 

 

Do wniosku należy dołączyć załącznik nr 6 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, 

dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość 

uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 

osiągnięty, m. in.: 

− decyzja o wpisie do ewidencji pozarolniczej działalności gospodarczej; 

− decyzja lub zaświadczenie o otrzymaniu renty, emerytury (kwota netto); 

− zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dochód został osiągnięty; 

− zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości netto drugiego wypłaconego zasiłku. 

 

W przypadku śmierci rodzica studenta lub utraty źródła dochodu, wysokość stypendium 

socjalnego może być ustalona ponownie od miesiąca, w którym złożono wniosek 

o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej: 

✓ w pierwszym przypadku: na podstawie dochodów drugiego rodzica z 2021r. przed 

złożeniem wniosku i ewentualnej renty rodzinnej (o ile taka studentowi lub 

rodzeństwu studenta przysługuje); 

✓ w drugim przypadku: na podstawie udokumentowanego dochodu rodziny 

pomniejszonego o utracony dochód. 

 



Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) nie stanowi utraty ani 

uzyskania dochodu w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest też uzyskaniem dochodu 

(np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utratą dochodu (np. zmniejszenie 

wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu). 

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

innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania 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. 

 

 

VII. 

 

INNE SYTUACJE 

 

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się  

o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu 

nie wlicza się: 

1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na 

podstawie przepisów ustawy, 

2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

b. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

c. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy 

o systemie oświaty, 

4. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust.1 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

5. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa 

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

osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.). 

 

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 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. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym 

z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną 

z następujących przesłanek: 

a. ukończył 26. rok życia; 

b. pozostaje w związku małżeńskim; 

c. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. D; 

d. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 

lub 



2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

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 1,60 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, tj. 932,80 

zł. – jednak nie większy niż 1 294,40 zł.; 

d. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 13). 

 

 


