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 Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium socjalne: 
 
1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. 
2. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego poświadczające wysokość dochodów                                       
w ostatnim roku podatkowym osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny. 
3. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno-Rentowego lub wojskowego biura 
emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 
studenta oraz członków rodziny studenta w roku poprzedzającym okres występowania o stypendium. 
4. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 
26 roku życia. 
5. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku posiadania rodzeństwa lub dzieci do 7-go roku życia. 
6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy wnioskodawca posiada rodzeństwo lub 
dzieci niepełnosprawne. 
7. Oświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nie 
podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres występowania o stypendium. 
8. Aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych                                              
wraz ze stałymi dodatkami wydane przez właściwy organ. 
9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu (netto) z działalności podlegającej opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne. 
10. Kopię wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 
treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujący 
do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub decyzję MOPS w sprawie zaliczki 
alimentacyjnej. 
11. Przelewy / przekazy pieniężne potwierdzające fakt płacenia alimentów przez członka rodziny studenta 
na rzecz innej osoby spoza rodziny studenta. 
12. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku, 
gdy osoba uprawniona do otrzymania alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w zaniżonej 
wysokości lub informację właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych 
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności. 
13. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów. 
14. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny                                   
i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu. 
15. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu 
małżonka lub rodzica dziecka studenta. 
16. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu stwierdzającego przysposobienie dziecka lub 
zaświadczenie o toczącej się sprawie o przysposobienie (z sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-
opiekuńczego). 
17. Kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego. 
18. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych prowadzonego                               
w ostatnim roku podatkowym gospodarstwie rolnym. 
19. Umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów                                      
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa w dzierżawę w związku z pobieraniem 
renty określonej w przepisach rozwoju obszarów wiejskich z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej. 



20. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 
21. Kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jako członek rodziny lub w celu połączenia się z rodziną lub udzielenia ochrony uzupełniającej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).  
22. Kopia ważnej Karty Polaka w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obywateli 
polskich.  
23. W przypadku utraty lub uzyskania dochodu:  
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu utraconego przez członka rodziny studenta oraz datę jego 
utraty (na przykład Pit-11 z utraconej pracy i umowa o tą pracę lub zaświadczenie z zakładu pracy                             
o wielkości zarobków z informacją, od kiedy do kiedy trwała praca, świadectwo pracy),  
- dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny studenta oraz liczę 
miesięcy, w których dochód był osiągany;  
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (w przypadku uzyskania dochodu w bieżącym roku 
kalendarzowym). 
 
 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych: 
 
1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. 
2. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym 
mowa w art. 5 orzeczenie o niezdolności do pracy jako orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz art. 
62 przepis przejściowy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076). 
 
 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium rektora: 
 
1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora. 
2. Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki (dotyczy studentów 
uczęszczających w poprzednim roku akademickim do innej uczelni). 
3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co 
najmniej na poziomie krajowym. 


