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CZĘŚĆ III.  

UZASADNIENIE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 

DOKUMENTACJA UZASADNIAJĄCA WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 

1. Jeżeli do Wniosku Załączone są dokumentu urzędowe, należy postawić znak ,,X’’ przy polu 
,,TAK’’, na wysokości dokumentu, który jest załączanym do Wniosku

*.
. Kolejne rubryki nie są 

wypełniane
*).

 

2. 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 lub 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. 

3. Jeżeli do wniosku zamiast zaświadczenia student lub członek rodziny pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, złożył stosowne 

OŚWIADCZENIE to w rubryce ,,ZAMIAST ZAŚWIADCZENIA ZŁOZONO OŚWIADCZENIE’’ 

należy postawić znak ,,X’’ przy ,,TAK’’, jeżeli nie jest złożone ani Zaświadczenie ani 

Oświadczenie w rubrykach należy postawić znak ,,----‘’ 

 

L.P. 

ZAŚWIADCZENIE - Dotyczy TAK
*
 

Zamiast 

zaświadczenia, 

złożono 

oświadczenie
 **

 

TAK NIE 

4.  

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO  

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 

   

5.  

ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ  

o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz 

jego rodziny 
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6.  

DECYZJA ADMINISTRACYJNA OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ  

o odmowie wydania Zaświadczenia o sytuacji 

dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. 

   

7.  

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO  

o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania 

podatkowego 

   

8.  

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO, 

dotyczące członków rodziny rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

   

9.  

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. 

   

10.  

UMOWĘ ZAWARTĄ W FORMIE AKTU 
NOTARIALNEGO.  

obszary rolne oddane w dzierżawę 

   

11.  

UMOWĘ DZIERŻAWY. 

części lub całości gospodarstwa rolnego oddanego 

w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy. 

   

12.  

ZAŚWIADCZENIE Z ZUS lub ZAŚWIADCZENIE Z 

ZAKŁADU PRACY, lub ZAŚWIADCZENIE Z KRUS  

dotyczy tylko rolników przebywających na rencie, 

emeryturze. 

   

13.  

DECYZJA ADMINISTRACYJNA O PRZYZNANIU 

ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH I ICH 

WYSOKOŚCI  

z której wynika przyznana wysokość świadczeń z 

Funduszu alimentacyjnego - oryginał do wglądu. 

   

14.  

ZAŚWIADCZENIE  

organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o 

całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 

alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów. 
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15.  

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.  

   

16.  

DECYZJA  

właściwego organu przyznająca zaliczkę 

alimentacyjną z określeniem jej wysokości lub  

decyzja o wysokości przyznanych świadczeń z 

Funduszu Alimentacyjnego. 

   

17.  

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. 

   

18.  

PRZEKAZY LUB PRZELEWY PIENIĘŻNE 

dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem 

sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 

mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza 

rodziny. 

   

19.  

WYROK ODDALAJĄCY POWÓDZTWO  

o ustalenie świadczenia alimentacyjnego – Odpis 

(oryginał do wglądu). 

   

20.  

ORZECZENIE SĄDU  

zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 

   

21.  

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.  
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22.  

ZAŚWIADCZENIA  

o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół (aktualne tj. z 

miesiąca września dla uczniów szkół i z października 

dla studentów szkół wyższych). 

   

23.  

AKT URODZENIA 

 W przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do 
szkół – kopia (oryginał do wglądu). 

 

  

24.  

ORZECZENIE  

o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w 

rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 

bez względu na wiek (do wglądu). 

 

  

25.  
ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA  

dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. 
 

  

26.  

ZAŚWIADCZENIE  

o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka 

rodziny, przebywającego w roku poprzedzającym 

bieżący rok akademicki, w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie. 

 

  

27.  

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.  

 

  

28.  

ZASWIADCZENIE O DOCHODACH  

w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

 

  

29.  

DOKUMENT lub OŚWIADCZENIE  

określające wysokość uzyskanego przez członka 

rodziny dochodu z pierwszego pełnego miesiąca w 

przypadku uzyskania dodatkowego dochodu. 

 

  

30.  

SKRÓCONY ODPIS AKTU URODZENIA lub inny 

DOKUMENT URZĘDOWY  

potwierdzający wiek dziecka w przypadku 

rodzeństwa. 

 

  

31.  

AKT ZGONU  

Rodzica/ów jeżeli nie żyją - kopia (oryginał do 

wglądu) 

 

  

32.  PRAWOMOCNY WYROK SĄDU    
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ORZEKAJĄCEGO ROZWÓD lub SEPARACJĘ,  

jeżeli w dochodzie nie uwzględniamy małżonka - 

kopia odpisu (oryginał do wglądu). 

33.  

AKT ZGONU MAŁŻONKA lub RODZICA DZIECKA,  

w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 

– Kopia (oryginał do wglądu). 

 

  

34.  

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

z wpisanym stopniem niepełnosprawności, w 

przypadku, gdy w rodzinie jest osoba 

niepełnosprawna powyżej 18 roku życia. 

 

  

35.  

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. 

 

  

36.  

KARTY POBYTU 

 w przypadku cudzoziemca przebywającego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na pobyt stały – kopia (oryginał do 

wglądu). 

 

  

37.  
ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA DZIECKA, 

 w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. 

 
  

38.  

ZAŚWIADCZENIE  

z urzędu gminy o dochodach z gosp. rolnego 

   

39.  

ZAŚWIADCZENIE  

aktywnego uczestnictwa w kole naukowym 

   

40.  

ZAŚWIADCZENIE  

o uzyskanych osiągnięciach sportowych 
   

4. Należy postawić znak ,,X’’ w polu na wysokości oświadczenia - dokumentu, 

który jest załączanym do Wniosku na okoliczność uzasadnienie przyznania 

Świadczenia
*
 

 

L.P. OŚWIADCZENIE - Dotyczy TAK
*
 

5.  
OŚWIADCZENIE  
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o samodzielności finansowej studenta 

6.  

OŚWIADCZENIE  

o przyczynach braku zaświadczenia z OPS 
 

7.  

OŚWIADCZENIE  

o zrzeczeniu sie prawa odwołania od decyzji administracyjnej 
 

8.  

OŚWIADCZENIE  

o wysokości składki zdrowotnej 
 

9.  

OŚWIADCZENIE  

o wysokości należnych i otrzymanych świadczeń alimentacyjnych 
 

10.  

OŚWIADCZENIE  

o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
 

11.  

OŚWIADCZENIE 

 o wysokości alimentów na rzecz osób trzecich 
 

12.  
OŚWIADCZENIE  

o uzyskaniu przychodu 
 

13.  
OŚWIADCZENIE  

o utracie dochodu 
 

14.  

OŚWIADCZENIE  

o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny 
 

15.  

OŚWIADCZENIA O PRZYCZYNACH NIEDOŁACZENIA 

ZASWIADCZENIA Z OPS. 
 

16.  

OŚWIADCZENIE  

o pobieraniu Świadczeń Socjalnych w poprzednim okresie 
 

17.  

OŚWIADCZENIE  

o osiąganiu dochodów 
 

18.  

OŚWIADCZENIE  

o nieuzyskaniu dochodów 
 

19.  
OŚWIADCZENIE  

o niepobieraniu stypendium 
 

20.  

OŚWIADCZENIE  

o niepobieraniu  stypendium na więcej niż jednym kierunku studiów 
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21.  
OŚWIADCZENIE 

 o nieosiąganiu dochodu z gospodarstwa rolnego w innej gminie 
 

22.  
OŚWIADCZENIE  

o członkach rodziny 
 

23.  
OŚWIADCZENIE  

członka rodziny o składkach odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne 
 

24.  
OŚWIADCZENIE  

członka  rodziny o dochodach uzyskanych  za ubiegły rok podatkowy 
 

25.  
OŚWIADCZENIE  

zgoda członka rodziny na przetwarzanie danych osobowych 
 

 
5. INNE OŚWIADCZENIA NIE WYSZCZEGÓLNIONE POWYŻEJ: 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………. 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis Studenta/wnioskodawcy) 

 
6. ZŁOŻONE WNIOSKI 

Student może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających złożenie wniosków do 

odpowiednich organów lub instytucji, o wydanie stosownych Zaświadczeń. 

 

L.P. Student dołączył TAK 

1.  Wniosek do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji  
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dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny. 

2.  
Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia  o wysokości 

dochodu 
 

3.  Wniosek odwołanie od decyzji Kom. Styp.  

4.  Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie. Zaświadczenia o złożeniu PIT 0  

5.  Wniosek  o zmianę nr konta w banku  

6.  Wniosek o ponowne rozliczenie dochodu studenta i rodziny studenta  

7.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych podatków  

8.  Wniosek o wyd. zaświadczenia o wysokości zapłaconych składek 

zdrowotnych 

 

9.  Wniosek o wyd. zaświadczenia o wysokości zapłaconych składek na 

ubezpieczenie społeczne 

 

 
7. INNE ZŁOŻONE WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ: 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis pracownika administracji) 


