
Najważniejsze wymagane dokumenty – pomoc materialna o charakterze 
socjalnym – rok akademicki 2022/2023 

1. oświadczenie o dochodach za 2021 r. oraz wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 
– wydruk z USOSweb, 

2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 
30c, 30e i 30f ustawy za rok 2021 na osobnym druku dla każdego  pełnoletniego  
członka rodziny, 

3. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny studenta i 
studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów za rok 2021, 

4. zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 
wszystkich, którzy wykazali dochód za rok 2021 (w przypadku osób, które pobierają 
renty i emerytury z KRUS-u, działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności 
gospodarczej prowadzonej na KRUS przy gospodarstwie powyżej 6 hap o 
zaświadczenie należy wystąpić do KRUS-u, a w przypadku rent i emerytur 
mundurowych do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW), 

5. odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa do 18 roku życia, 
6. zaświadczenia ze szkół i uczelni pełnoletniego rodzeństwa uczącego się do 26 roku 

życia, 
7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymującym się takim 

orzeczeniem bez względu na wiek, jeśli się nie uczą lub studiują, 
8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść 
ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 
lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 

9. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów, 

10. zaświadczenia z Urzędu Pracy dla osób niezatrudnionych, 
11. oświadczenie o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 
30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla każdego pełnoletniego  
członka rodziny za rok 2021 (jeśli ww. dochody zostały wykazane na oświadczeniu, 
to należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ich wysokość), 

12. zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS oraz fakt pobierania lub nie 
pobierania zasiłków chorobowych w 2021r.– w przypadku rolników, 

13. zaświadczenie z Urzędu Gminy bądź Miasta o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za 2021r. lub nakaz 
płatniczy za 2021r. – w przypadku jego posiadania, 

14. zaświadczenie z ośrodka z pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej 
wnioskodawcy i jego rodziny (w przypadku otrzymania zaświadczenia o innej treści 
należy załączyć oświadczenie o przyczynie niedołączenia ww. zaświadczenia wraz z 
dokumentami potwierdzającymi źródła utrzymania rodziny), 

15. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z 
rodziców i opiekunów – w przypadku osób, których to dotyczy). 


