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Student ubiegający się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 oprócz załączników dot. 

stypendium socjalnego musi w zależności o swojej sytuacji dostarczyć niezbędne zaświadczenia: 

 

L.p. Kto Rodzaj dokumentu 
 

Skąd pobrać 

1. Każdy pełnoletni członek 
rodziny 

Zaświadczenie o dochodach za rok 
2019(nie starsze niż 3 miesiące) 

Urząd Skarbowy ( nie PIT) 

1a. Jeżeli dochód za 2019 rok 
był zerowy 

Zaświadczenie o dochodach 
zerowych za rok 2019(nie starsze 

niż 3 miesiące) 

Urząd Skarbowy ( nie PIT) 

2. Jeżeli dochód uległ zmianie 
w stosunku do roku 2019 
(utrata lub uzyskanie 
dochodu) 

Dokumenty potwierdzające utratę 
lub uzyskanie dochodu 

Np. Urząd Pracy, ZUS, KRUS, 
Zakład pracy 

3. Każdej osoby powyżej 18 lat, 
jeśli się uczy/ studiuje 

Zaświadczenie o nauce 
dziecka/rodzeństwa 

Szkoła, do której uczęszcza 
dziecko/rodzeństwo 

4. Każda osoba bezrobotna, 
nie posiadająca prawa do 
renty bądź emerytury 

Zaświadczenie o figurowaniu lub 
nie figurowaniu w spisie 

bezrobotnych wraz z wysokością 
otrzymywanego zasiłku(nie starsze 

niż 1 miesiąc) 

Urząd Pracy 

5. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą 

Zaświadczenie o formie rozliczenia 
działalności gospodarczej(ryczałt 

czy zasady ogólne) oraz o 
dochodzie NETTO za rok 2019(nie 

starsze niż 3 miesiące) 

Urząd Skarbowy 

6. Każdy członek rodziny 
posiadający gospodarstwo 

Zaświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego i osiąganych 
z niego dochodach za rok 2019(nie 

starsze niż 1 miesiąc) 

KRUS 

7. Każdy domownik będący 
na rencie bądź emeryturze 

Zaświadczenie z o wysokości renty 
lub emerytury za 3 ostatnie 

miesiące lub odcinki renty lub 
emerytury 3 ostatnie miesiące 

ZUS/KRUS 

8. Każdy domownik będący 
na rencie bądź emeryturze 
jeśli nie dostarczono 
zaświadczenia z pkt.7 

Aktualna decyzja o wysokości renty 
bądź emerytury 

_________________________ 

9. Student, gdy dochód 
zmarłego rodzica jest ujęty 
w rozliczeniu za rok 2019 

Akt zgonu rodzica Urząd Stanu Cywilnego 

10. Student, gdy jest po 
rozwodzie i ma dzieci 

Wyrok sądu ws. rozwodu oraz 
zasądzenia alimentów + przekazy 

pieniężne alimentów 

_________________________ 

11. Student, gdy jest w trakcie 
rozwodu i ma dzieci 

Pozew rozwodowy _________________________ 
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12. Student, którego dochód 
na członka rodziny nie 
przekracza kwoty 528 zł-
określonej w ustawie o 
pomocy społecznej(od 1 X 
2018r.) 

Zaświadczenie o pobieranych 
dodatkach z pomocy społecznej za 

okres od stycznia 2019 do dnia 
wydania zaświadczenia(nie starsze 

niż 1 miesiąc) 

MOPS/GOPS 

13. Każdy domownik pracujący 
za granicą(przetłumaczone 
na j. polski) 

Zaświadczenie o wynagrodzeniu w 
walucie wynagrodzenia(nie starsze 

niż 1 miesiąc) 

Zakład Pracy 

14. Jeżeli student pozostaje w 
związku nieformalnym a 
posiada dzieci z tego 
związku 

Akt urodzenia każdego dziecka z 
tego związku 

Urząd Stanu Cywilnego 

  

 


