
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALENIA DOCHODU STUDENTA dla przyznania  
stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 

 

Uwaga studenci: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się  

o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 850,00 zł. 

 

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego składają wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2018 (wraz z informacją o kwotach 
otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – 

dopłata państwa kwoty zwrotu dla ulgi na dzieci – zeznanie roczne za 2017r. PIT-37 poz. 134 lub PIT-36 poz. 214) 
studenta, małżonka, rodziców (opiekunów prawnych bądź faktycznych) i wszystkich pełnoletnich członków rodziny pobierających 
naukę do 26 roku życia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – obowiązkowo dla wszystkich pełnoletnich. 

Uwaga: nie wlicza się do rodziny studenta rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, które się nie uczy oraz uczące się po 26 
roku życia (wyjątek: 26 rok przypada w ostatnim roku studiów to do ich ukończenia oraz rodzeństwo niepełnosprawne, bez 
względu na wiek). 

b) w przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że student bądź członek rodziny nie 
złożył zeznania za 2018 r. bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu bądź wykazany dochód wynosi zero, należy do 
wniosku dołączyć oświadczenie tego podatnika, że w danym roku nie uzyskał żadnego dochodu i nie rozliczył się w innym urzędzie 
skarbowym – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 
c) zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS) lub z zakładu pracy zawierające informacje o wysokości 
zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu 
z urzędu skarbowego mają wykazany dochód. 
d) student oraz każdy pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku, obowiązkowo składa: 
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o stawce i wysokości przychodu osiągniętego w 2018 r. z działalności gospodarczej 
opodatkowanej w formie ryczałtu lub wysokości podatku zapłaconego w 2018 r. z działalności gosp. opodatkowanej w formie karty 
podatkowej (wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz tabele na podstawie, których określany jest dochód, znajduje się 
na stronie internetowej pod załącznikami do wniosku – dotyczy osób, które prowadzą taką działalność LUB 
- oświadczenie (załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego) o nieprowadzeniu działalności 
opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencyjnego lub karty podatkowej zawierające klauzulę „Świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia” – dotyczy osób w składzie rodziny, którzy nie prowadzą takiej działalności 
e) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta studenta oraz pełnoletnich członków rodziny o wielkości gosp. rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2018. Roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2018 rok wynosi 2.715 zł – 
dochód liczymy dla gospodarstw powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego. Dla gospodarstw poniżej 1 ha przeliczeniowego i 
fizycznego dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 0. W przypadku braku gospodarstwa rolnego składamy oświadczenie 
(załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego). 
f) oświadczenie studenta na temat uzyskanych przez studenta i członków rodziny studenta, dochodów niepodlegających 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych INNYCH niż dochody z gospodarstwa 
rolnego, które są wliczane do dochodu rodziny studenta (załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego). 
g) zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach, które ukończyły 6 rok życia, a nie ukończyły 26 roku 
życia, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
h) skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 6 roku życia. 
i) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych 
alimentów, w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić 
przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a 
także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym. 
j) w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców bądź małżonka. 
k) w przypadku studentów, których miesięczny dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł, zaświadczenie 
z terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, 
l) w przypadku utraty dochodu w 2018 lub 2019 r.– dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz jego wysokość, 
ł) w przypadku uzyskania dochodu w 2018 lub 2019 r.– dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto 
z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód powstał, 
m) inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację w rodzinie studenta. 
 

Inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie są brane pod uwagę przy ustalaniu 
sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego - będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, 
dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawcze (500+, 300+), opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), 
świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Ponadto do dochodu nie wlicza się: 

 stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  

 świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów i studentów),  

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.), 

 stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez podmioty o których mowa w at. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 



Utrata lub uzyskanie dochodu 
Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: 
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło), 
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
5) wykreśleniem z rejestru działalności gospodarczej lub zawieszeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
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 przysługujących w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do 
tych świadczeń, 

8) utratą świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego (o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników) lub stypendium doktoranckiego. 

Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło), 
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 celu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego (o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników) lub stypendium doktoranckiego. 
Zmiana warunków zatrudnienia w ramach tego samego stosunku pracy nie jest utratą/uzyskaniem dochodu. Nie jest 

utratą/uzyskaniem dochodu przerwa u tego samego pracodawcy trwająca krócej niż 3 miesiące. 
 

Student studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymywać stypendium 
socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub na kwaterze prywatnej, jeżeli codzienny dojazd 
z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

Student ubiegający się o przyznanie zwiększonego stypendium socjalnego dołącza do wniosku dokument potwierdzający 
zamieszkanie w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, w raz ze wskazaniem okresu zamieszkania. 
 

Szczegółowe informacje na temat dokumentowania dochodu 
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody: 

1) studenta, 
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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, 
3) 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. 
Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie 
może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, 
rodziców małżonka studenta). 

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby wymienione powyżej 
w punktach 2 i 3 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, 
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 
lub spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 
3) miesięczny dochód w okresach, z pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 930,35 netto), 
4) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym 
oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). 
Stałym źródłem dochodu jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renty z tytułu niezdolności do pracy, dochód z tytułu 
alimentów, cyklicznie zawierane umowy o dzieło i zlecenie itp. Ciężar udowodnienia posiadanego stałego źródła dochodu 
spoczywa na studencie. 
W pozostałych przypadkach student wykazuje dochody swoje, małżonka, rodziców i rodzeństwa (katalog wyczerpujący). 


