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REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNE  

DLA STUDENTÓW 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

§ 1 

CZŁONKOWIE RODZINY STUDENTA 

1. Do wniosku o przyznanie świadczenia, student załącza OŚWIDCZENIE O CZŁONKACH 

RODZINY którego wzór można pobrać na stronie internetowej LSW: www.lswryki.pl , zakładka 

Stypendia i świadczenia folder dokumenty do pobrania.  

2. Zgodnie z art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do 

ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez członków 

rodziny którymi są: 

1) Student. 

2) Małżonka studenta. 

3) Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta. 

4) 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. 

UWAGA!:  

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych 

przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, 

nawet, jeżeli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, 

konkubenta matki, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona 

wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta. Jeżeli student do wniosku o 

stypendium socjalne składa zaświadczenie lub oświadczenie członka rodziny, wówczas 

zobligowany jest do dołączenia deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych tego 

członka rodziny. Wzór deklaracji zgody można pobrać na stronie internetowej LSW: 

www.lswryki.pl , zakładka Stypendia i świadczenia folder dokumenty do pobrania.  

 

§ 2 

DOCHODY STUDENTA ORAZ CZŁONKÓW RODZINY STUDENTA, KTÓRE UWZGLĘDNIA SIĘ 

PRZY UBIEGANIU SIĘ STUDENTA O STYPENDIUM SOCJALNE 

1. Zgodnie z art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do 

ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez wszystkich 

członków rodziny studenta. 

2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 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, 

jeżeli złoży oświadczenie w wniosku, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z 
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żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i spełnia jeden z następujących 

warunków: 

1) Ukończył 26 rok życia. 

2) Pozostaje w związku małżeńskim. 

3) Ma na 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. 

4) Osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. 

5) Posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny w 

poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających 

miesiąc złożenia oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 

5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach 

rodzinnych, tj. 930,35 zł. 

UWAGA!:  

W przypadku, gdy miesięczny dochód studenta jest niższy lub równy 528 zł 

student/doktorant ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z MOPS/GOPS o swojej 

sytuacji dochodowej i majątkowej. Reszta dokumentów jest identyczna jak studentów 

rozliczających się z rodziną. 

§ 3 

DOCHODY STUDENTA ORAZ CZŁONKÓW RODZINY STUDENTA, KTÓRYCH NIE UWZGLĘDNIA 

SIĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ STUDENTA O STYPENDIUM SOCJALNE 

1. Przy ubieganiu się o świadczenia socjalne, nie uwzględnia się przychodów takich jak: 

1) Świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych. 

2) Świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. 

3) Świadczeń wychowawczych 500+. 

4) Świadczeń z pomocy społecznej: tj.: zasiłków stałych, okresowych, celowych itd. 

5) Świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, 

stypendium rektora, stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę 

prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną), art. 359 ust. 1 

(stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami 

naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami 

sportowymi) i art. 420 ust. 1 (uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w 

art. 365 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia 

naukowe dla pracowników). 

6) Stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów w ramach: 

a) Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

b) Niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

c) Umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych. 

7) Dochodów danego rodzica/rodziców gdy: 

a) Rodzic nie żyje (należy przedłożyć akt zgonu – do wgladu). 

b) Rodzic zaginął (należy przedłożyć zaświadczenie z policji). 

c) Rodzic jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia). 

d) Rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się 

wówczas alimenty). 
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e) Rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do 

świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. 

§ 4 

POSTĘPOWANIE WSPRAWACH PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM 

SOCJALNEGO 

1. Ustalenie prawa do stipendium socjalnego i stytpendium socjalnego o zwiększonej wysokości 

oraz jego wypłata następuje na wniosek studenta. 

2. Wniosek o uzyskanie świadczenia socjalnego i pomocy materialnej, składa się w Lubelskiej 

Szkole Wyższej, w trybie zwyczajnym, lub nadzwyczajnym (drogą elektroniczną). Wzór można 

pobrać na stronie internetowej LSW: www.lswryki.pl , zakładka Stypendia i świadczenia folder 

dokumenty do pobrania.  

3. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego o zwiększonej 

wysokości, wszyscy pełnoletni członkowie rodziny obowiązkowo wykazują swój dochód - 

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity – 

Dz. U. z 2016r. poz. 1518, z późn. zm.) - po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz 

innych osób: 

1) Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. art. 27, art. 30b, 

art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016r., poz. 2032), pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 

społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

2) Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne. 

3) Inne dochody. 

4) Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Ad. 1)  

a) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o dochodach, o których mowa w 

wyżej wymienionym pkt 1), powinno zawierać informację, że dotyczy  dochodu 

podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 

26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację o 

wysokości: ww. dochodu, należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne 

odliczonych od dochodu. Zaświadczenie to składa student i każdy członek rodziny 

studenta, który ukończył 18 lat. Na stronie ,,www.lswryki.pl’’ jest do pobrania 

wzór podania o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach 

podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub ich 

braku.  

UWAGA 1.!: 

Wysokość dochodu na członka rodziny studenta ustalana jest w granicach 

określonych w art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.). 

Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium 

socjalnego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 668,2 zł (netto).  

http://www.lswryki.pl/
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Oznacza to, iż studenci których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony 

zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 

668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu 

ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w Regulaminie 

Świadczeń dla studentów LSW. 

Stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci z dochodem 

przekraczającym kwotę 668,2 zł (netto), o ile rektor w porozumieniu z organami 

samorządu studenckiego określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości 

funduszu pomocy materialnej dla studentów –maksymalnie – do 1051,7 zł. 

UWAGA 2.!: 

Jeżeli dochody na członka rodziny nie przekraczają kwoty 528 pln., - kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 pkt. 1 ust. 2 (Dz. U. 

2019.1507, do wniosku o stypendium socjalne wystarczy dołączyć 

ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ o sytuacji dochodowej i 

majątkowej studenta oraz jego rodziny – zaświadczenie obowiązkowo składa 

student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 528 zł.  

UWAGA 3.!:  

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej powinno obejmować okres od roku 

bazowego tj. roku poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o 

świadczenie do dnia wydania zaświadczenia. Zaświadczenie to musi być aktualne, 

aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić 

dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W 

przypadku dostarczenia zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego 

nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i ego rodziny, a 

jego treść ogranicza się do stwierdzenia faktu korzystania/ nie korzystania z form 

pomocy społecznej, uznaje się, jako niedostarczenie do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego zaświadczenia i Komisja Stypendialna odmawia przyznania 

świadczenia. 

Zalecanym jest żeby wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji 

dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny był składany na druku według 

wzoru opracowanego przez Lubelska Szkołę Wyższą. PODANIE DO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i 

majątkowej studenta oraz jego rodziny. Wzór można pobrać na stronie internetowej 

LSW: www.lswryki.pl , zakładka Stypendia i świadczenia folder dokumenty do 

pobrania. Stypendium socjalne może zostać przyznane studentowi w przypadku, 

jeżeli jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł. i 

nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z 

Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz 

jego rodziny, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione (wyjaśnienie 

ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą 

zaistnieć w formie PISEMNEJ) oraz student udokumentował źródła utrzymania 

rodziny. 

UWAGA 4.!: 

Warunkiem uznania przyczyn braku Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o 

dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych jest złożenie OŚWIADCZENIA O PRZYCZYNACH NIEDOŁACZENIA 

ZASWIADCZENIA Z OPS. Na stronie ,,www.lswryki.pl’’ jest do pobrania wzór 

oświadczenia o przyczynach niedołączenia zaświadczenia z OPS. Wzór można 
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pobrać na stronie internetowej LSW: www.lswryki.pl , zakładka Stypendia i 

świadczenia folder dokumenty do pobrania. 

UWAGA 5.!: 

Do oświadczenia o przyczynach niedołączenia zaświadczenia z OPS należy 

dołączyć DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ o 

odmowie wydania Zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i 

jego rodziny. 

b) OŚWIADCZENIE o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, składa 

student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód, o którym mowa w 

pkt a). Wzór można pobrać na stronie internetowej LSW: www.lswryki.pl , zakładka 

Stypendia i świadczenia folder dokumenty do pobrania.  

c) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o nieuzyskaniu dochodu lub o 

niezłożeniu zeznania podatkowego składaja osoby, które w danym roku nie 

osiągnęły żadnego dochodu. Zaświadczenie to składa student i każdy członek 

rodziny studenta, który ukończył 18 lat. Na stronie ,,www.lswryki.pl’’ jest do 

pobrania wzór podania o wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o 

dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych lub ich braku.  

Ad. 2)  

b) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

zawierające informacje odpowiednio o:  

- Formie opłacanego podatku. 

- Wysokości przychodu. 

- Stawce podatku. 

- Wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres stypendialny. 

UWAGA!: 

Zaświadczenie składają wyłącznie członkowie rodziny rozliczający się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (dane z zaświadczenia z Urzędu 

Skarbowego będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z 

odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do 

spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"). 

c) ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU GMINY lub NAKAZ PŁATNICZY o 

wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni użytków rolnych w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki– 

składają członkowie rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo. W 

przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów 

przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym bieżący rok akademicki.  

UWAGA 1. !: 

Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, wyznacza się jako iloczyn powierzchni 

użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z 

pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 

ogłaszanego co roku OBWIESZCZENIEM PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU 

http://www.lswryki.pl/
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STATYSTYCZNEGO, w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. pl’’. 

UWAGA 2. !: 

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni 

gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się 

obszary rolne oddane w dzierżawę:  

Z wyjątkiem:gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą 

spółdzielnię produkcyjną, Członkowie rodziny, w których posiadaniu znajduje się 

gospodarstwo, do wniosku załączają UMOWĘ ZAWARTĄ W FORMIE AKTU 

NOTARIALNEGO.  

Z wyjątkiem części lub całości gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, na 

podstawie umowy dzierżawy, w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. (tzw. 

Renty strukturalnej). Członkowie rodziny, w których posiadaniu znajduje się 

gospodarstwo, do wniosku załączają UMOWĘ DZIERŻAWY. 

d) ZAŚWIADCZENIE Z ZUS lub ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY, lub 

ZAŚWIADCZENIE Z KRUS – dotyczy tylko rolników przebywających na rencie, 

emeryturze, nie dotyczy czynnych rolników o wysokości składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w roku poprzedzającym rok akademicki w którym student ubiega się o 

stypendium socjalne. Zaświadczenie składa student i pełnoletni członkowie 

rodziny, którzy uzyskali dochód. 

e) Kopię DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O PRZYZNANIU ŚWIADCZEŃ 

ALIMENTACYJNYCH I ICH WYSOKOŚCI – oryginał do wglądu z której wynika 

przyznana wysokość świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w roku 

poprzedzającym rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie 

socjalne. 

f) ZAŚWIADCZENIE organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej 

lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów. 

g) ZAŚWIADCZENIE z właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez 

osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o nie podjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem 

podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę 

uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli 

dłużnik zamieszkuje za granicą.  

h) DECYZJA właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną z określeniem 

jej wysokości lub  decyzja o wysokości przyznanych świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego. 

i) Kopię odpisu AKTUALNY WYROK (orzeczenie) SĄDOWY O WYSOKOŚCI 

PRZYZNANYCH ALIMENTÓW podlegającego wykonaniu na rzecz osób w 

rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 

przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub 

poza rodziną.  

j) PRZEKAZY LUB PRZELEWY PIENIĘŻNE dokumentujące wysokość zapłaconych 

alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą 
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sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby 

spoza rodziny. 

k) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o dochodach podlegających 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

UWAGA 1.!:  

We wniosku o świadczenia socjalne nie są uwzględniane alimenty płacone 

dobrowolnie, np. na podstawie ugody zawartej przed notariuszem. Nie mogą być 

również uwzględniane alimenty, których wysokość wynika jedynie z 

przedstawionych przelewów pieniężnych. W takich przypadkach należy dostarczyć, 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych osoby która te alimenty płaci. 

UWAGA 2. !:  

W przypadku cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie obowiązek 

alimentacyjny rodziców wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia 

(np. Białoruś, Mołdawia) lub 23 roku życia (np. Ukraina), należy dostarczyć 

zaświadczenie o dochodach tego rodzica, który nie płaci już alimentów.  

UWAGA 3 !: 

W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby 

spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, odejmuje się kwotę 

alimentów zapłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok 

akademicki.  

UWAGA 4 !: 

W przypadku, gdy jeden z rodziców płaci na rzecz studenta alimenty, zasądzone 

tylko i wyłącznie wyrokiem sądu, bądź też wynikające z ugody sądowej lub 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, do dochodu rodziny 

zamiast dochodów tego rodzica, wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. 

UWAGA 5 !: 

W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie 

otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą 

sądową, do wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego student załącza: 

l) Odpis WYROKU ODDALAJĄCEGO POWÓDZTWO o ustalenie świadczenia 

alimentacyjnego. 

m) ORZECZENIE SĄDU zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 

n) ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA ZAGINIĘCIA z właściwej w 

sprawie jednostki policji, a w przypadku cudzoziemców posiadających 

obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, właściwej instytucji.  

UWAGA !: 

Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez 

zaginionego członka rodziny, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie nie uwzględnia się zaginionego. 

o) ZAŚWIADCZENIA o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne tj. z miesiąca 

września dla uczniów szkół i z października dla studentów szkół wyższych). 

UWAGA!: 
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Do składu rodziny wliczane są dzieci uczące się do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok 

życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 

niepełnosprawne bez względu na wiek. W przypadku rodzeństwa, które nie 

uczęszcza do szkół – kopia AKTU URODZENIA (oryginał do wglądu). 

p) ORZECZENIE o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie 

wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek (do wglądu). 

q) ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest 

nieznany. 

r) ZAŚWIADCZENIE o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, 

przebywającego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki, w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

s) PRZEKAZY LUB PRZELEWY PIENIĘŻNE w przypadku, gdy z dochodu rodziny 

ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę.  

UWAGA!: 

Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka 

rodziny przebywającego w tej instytucji. 

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

t) ZASWIADCZENIE O DOCHODACH w przypadku, gdy członek rodziny osiąga 

dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na 

podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego, z ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego bieżący rok 

akademicki, w którym opublikowany został średni kurs walut. 

UWAGA!: 

W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym poprzedzającym 

bieżący rok akademicki, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu 

walut z ostatniego dnia w którym opublikowany został średni kurs walut pełnego 

miesiąca, w którym uzyskał dochód. Dochód pomniejsza się o podatek należny, 

obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz obowiązkowe składki na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

u) DOKUMENT określający datę uzyskania dochodu, wysokość i rodzaj dochodu 

uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był 

uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 

poprzedzającym dany rok akademicki. 

UWAGA 1. !: 

W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, w roku kalendarzowym 

poprzedzającym bieżący rok akademicki lub w bieżącym roku akademickim, 

ustalając jego dochód, uwzględnia się dochód utracony. Do wniosku o 

uwzględnienie dochodu utraconego należy dołączyć dokument potwierdzający 

utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. 

UWAGA 2. !: 

W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w roku kalendarzowym 

poprzedzającym bieżący rok akademicki, dochód rodziny należy pomniejszyć o 

dochód utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym 
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w tym samym roku kalendarzowym i nie utraconym do dnia zgłoszenia wniosku o 

stypendium. 

UWAGA 3. !: 

W sytuacji utraty dochodu, student składa do wnioski o stipendium socjalne 

OŚWIADCZENIE O UTRACIE DOCHODU, do którego załacza w zależności od 

sytuacji stosowne Zaświadczenia związane z:  

- Uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego. 

- Utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. 

- Utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

- Utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub 

renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. O 

rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (dz. U. Nr 303, z późn. Zm.). 

- Wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 

grudnia 1990r. O ubezpieczeniu społecznym rolników (dz. U. Z 2020r., poz. 

174 z późn. Zm.) Lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. 

O systemie ubezpieczeń społecznych (dz. U. Z 2020r., poz. 266 z późn. 

Zm.). 

- Utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej. 

- Utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią 

osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych 

wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku 

ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych. 

- Utratą świadczenia rodzicielskiego. 

- Utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

- Utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Wzór można pobrać na stronie internetowej LSW: www.lswryki.pl , zakładka 

Stypendia i świadczenia folder dokumenty do pobrania.  

UWAGA 4. !: 

Jeśli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość 

ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia dokumentów 

potwierdzających utratę dochodu. 

UWAGA 5. !: 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub 

rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba 

ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód 

z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali 

dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło 

lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. 

v) DOKUMENT określający datę uzyskania dochodu, wysokość i rodzaj dochodu 
uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku 
kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, jeżeli dochód ten jest 
uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do 

http://www.lswryki.pl/
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stypendium  socjalnego. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. V), 
rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: 

UWAGA 1. !: 

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka 

rodziny dochodu, zawierający wysokość uzyskanego dochodu, okres jego 

uzyskiwania, a także jednoznaczną informację identyfikujący osobę uzyskującą 

dochód. 

DOKUMENT lub OŚWIADCZENIE określające wysokość uzyskanego przez 

członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego miesiąca w przypadku uzyskania 

dodatkowego dochodu. 

w) DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY utratę dochodu oraz miesięczną wysokość 

utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty 

dochodu przez członka rodziny. 

UWAGA 1. !: 

W roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, ustalając 

dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których 

dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania 

prawa do stipendium. 

UWAGA 2. !: 

Po roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jego dochód 

ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli 

dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium. 

UWAGA 3. !: 

W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje 

utratę prawa do stypendium, nie przysługuje ono od miesiąca następującego po 

pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu. Obowiązkiem studenta jest 

zgłoszenie w ciągu miesiąca faktu uzyskania dochodu przez członka rodziny. 

UWAGA 4. !: 

W sytuacji uzyskania dochodu, student składa do wnioski o stypendium 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU PRZYCHODU, do którego załącza w 

zależności od sytuacji stosowne Zaświadczenia związane z:  

- Zakończeniem urlopu wychowawczego; 

- Uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

- Uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

- Uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a 

także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego 

świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 

2019r. O rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym; 

- Rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998r. O systemie ubezpieczeń społecznych; 

- Uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej; 

- Uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 
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- Uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

- Uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

- Uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. 

x) DOKUMENT lub OŚWIADCZENIE określające wysokość uzyskanego przez 

członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego miesiąca w przypadku uzyskania 

dodatkowego dochodu. 

y) SKRÓCONY ODPIS AKTU URODZENIA lub inny DOKUMENT URZĘDOWY 

potwierdzający wiek dziecka w przypadku rodzeństwa. 

z) Kopię AKTÓW ZGONU rodziców jeżeli nie żyją. 

aa) Kopię odpisu PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU ORZEKAJĄCEGO ROZWÓD 

lub SEPARACJĘ, jeżeli w dochodzie nie uwzględniamy małżonka. 

bb) Kopię AKTU ZGONU MAŁŻONKA lub RODZICA DZIECKA, w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko. 

cc) ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI z wpisanym stopniem 

niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna 

powyżej 18 roku życia. 

dd) Prawomocny WYROK SĄDU RODZINNEGO stwierdzający przysposobienie lub 

informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie 

dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła 

o przysposobienie tego dziecka. 

ee) Kopię KARTY POBYTU, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego unii europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach (dz. U. Z 2018r. 

Poz. 2094, z późn. Zm), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej polskiej 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami 

rodzin na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. 

ff) ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA DZIECKA, w przypadku, gdy ojciec jest 

nieznany. 

UWAGA !: 

Każdy dokument – zaświadczenie, które zawiera informację o uzyskanym 

dochodzie, powinno zawierać również informację, przez ile miesięcy w roku 

uzyskiwany był dochód. Osiągnięty w danym roku dochód dzieli się przez liczbę 

miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany 

w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium. 

Jeżeli z dokumentu nie wynika informacja przez ile miesięcy w roku uzyskiwany był 

dochód, wówczas student zobligowany jest uzyskać dodatkowo takie 

zaświadczenie z tej samej instytucji, organu. Dokument ten stanowi obligatoryjny 

załącznik do dokumentów poświadczających wysokość  dochodów osiągniętych 

przez studenta i każdego członka jego rodziny w danym roku kalendarzowym. 

Ad. 3)  

a) OŚWIADCZENIE o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok 

poprzedzający rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie. 

UWAGA! : 
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W przypadku gdy student, lub członek rodziny uzyskał dochodów niepodlegających 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

art.3 pkt 1 lit. c ww. ustawy, zobligowany jest do oświadczenia o dochodach 

niepodlegających opodatkowaniu, dołączyć Dokument potwierdzający wysokość 

dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Katalog dochodów niepodlegających 

opodatkowaniu można pobrać na stronie internetowej LSW: www.lswryki.pl , 

zakładka Stypendia i świadczenia folder dokumenty do pobrania.  

 

4. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają 

potwierdzenia innym dokumentem, Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja 

Stypendialna może domagać się takiego dokumentu. 

5. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna 

ma prawo zażądać okazania innych dokumentów poświadczających dochód i uwzględnić je w 

postępowaniu. 

6. W sytuacjach wyjątkowych, zamiast stosownego ZAŚWIADCZENIA uzyskanego od 

uprawnionej instytucji lub organu student lub członek rodziny, może dołączyć do wniosku 

podpisane OŚWIADCZENIE.  

UWAGA!:  

Przez wyjątkową sytuację należy rozumieć taką w której student i członek rodziny, 

złożył wniosek do odpowiedniej instytucji o wydanie zaświadczenia, a wydanie 

zaświadczenia się przedłuża z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy. 

Złożone przez studenta lub członka rodziny oświadczenie o zaistniałej sytuacji, 

skutkuje przyjęciem wniosku o stypendium i rozpoczęcie procedury rozpatrywania 

wniosku, pod rygorem, odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, oraz warunku dostarczenia stosownych dokumentów – Zaświadczeń 

w terminie określonym w wezwaniu do usunięcia braków formalnych do 

rozpatrzenia wniosku. Wzory oświadczeń można pobrać na stronie 

WWW.lswryki.pl zakładka Stypendia i świadczenia. 
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