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Wykaz wymaganych dokumentów – Pomoc materialna dla studentów 

 

  
1.  Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o przychodach podlegających opodatkowaniu na zasadach 

określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e  lub ich braku. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego powinno być 

zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 

2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U 

z 2005 r. nr 105, poz. 881 z póz. zm.) i powinno zawierać co najmniej informacje o wysokości: 

przychodu, dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne i składek na 

ubezpieczenie społeczne. Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu również 

zobowiązane są przedłożyć ww. zaświadczenie  (w tym celu powinny najpierw złożyć w Urzędzie 

Skarbowym stosowny PIT wykazując w nim  dochody „zerowe”) lub zaświadczenie o treści: 

„Wnioskodawca nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok”.  

Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat.  

 

2. Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o 

świadczenia rodzinne (Dz.U z 2005 r. nr 105, poz. 881 z póz. zm.) 

 

3. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni oraz oświadczenie z  zgodne ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 

2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U z 2005 r. 

nr 105, poz. 881 z póz. zm.) 

 

4. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu 

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd 

ugody zawartej z mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie 

alimentów, a także: 

• w przypadku uzyskania alimentów niższych – niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub 

ugodzie przed mediatorem – zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokość wyegzekwowanych alimentów, 

• w przypadku uzyskania alimentów wyższych – niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub 

ugodzie przed mediatorem - oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz 

zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy prowadzona jest 

egzekucja komornicza. Otrzymane alimenty należy wpisać w oświadczeniu zgodnym ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 

czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 

(Dz.U z 2005 r. nr 105, poz. 881 z póz. zm.) 

 

5. W przypadku uzyskania dochodu w okresie późniejszym niż ten, do którego odnoszą się 

przedłożone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego - dokument potwierdzający uzyskanie dochodu 

oraz wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca (np. zaświadczenie od 

pracodawcy o wysokości dochodu netto z pierwszego pełnego miesiąca pracy, zaświadczenie z 

Urzędu Pracy o uzyskaniu prawa do zasiłku z podaną wysokością zasiłku,  zaświadczenie z ZUS o 

uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego i jego wysokości itp.) 
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6. W przypadku złożenia wniosku o uznanie dochodu jako utraconego - Dokument określający datę 

utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu netto (np. zaświadczenie od 

pracodawcy o wysokości dochodu netto/miesiąc itp.). 

7.  Dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa lub dzieci studenta (np. odpis aktu urodzenia –  

w przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły). 

8. Zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły lub szkoły wyższej. 

9. Odpis aktu zgonu nieżyjącego członka rodziny. 

 

10. W przepadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 

w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, oświadczenie studenta, że codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie. 

 

11. Dokument potwierdzający wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym, o których mowa w art.3 pkt 1 lit. c  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych - tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., tj: 

 

• renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin,  

• renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  

• świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i 

batalionach budowlanych,  

• dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego,  

• świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

• emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i 

niewybuchów,  

• renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało 

w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-

1945, otrzymywane z zagranicy,  

• zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  

• środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków 

bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów 

zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie 

tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania 

środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  
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• należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w 

wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami 

kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 

jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
1)

),  

• należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 

wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w 

konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, 

akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne 

wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje 

obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

• należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony 

Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,  

• wynagrodzenia  członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez 

spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,  

• alimenty na rzecz dzieci,  

• stypendia określone w przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także 

inne stypendia przyznawanie uczniom i studentom, z wyłączeniem: świadczeń pomocy 

materialnej przyznawanych studentom i doktorantom na podstawie ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, 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 póź. zm.), stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantów w ramach: 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 

pochodzących z  pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, 

sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

• kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich,  

• należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

• dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),  

• dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych,  

• ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",  

• ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji 

górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,  

• świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

• dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

• dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

• renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
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• zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

• świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. 

 

Powyższe dochody należy wpisać w oświadczeniu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

4 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i 

trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U z 2005 r. nr 105, poz. 881 z póz. 

zm.) 

 

12. Inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta – zgodnie z 

zaleceniami pracownika dziekanatu. 

 

 


