
JAK UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO? 

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU: 1051,70 zł 

 

KROK 1 – Należy wypełnić elektronicznie i wydrukować poniższy wniosek: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / socjalnego w zwiększonej wysokości (do pobrania 

na dole strony). 

2. Wniosek z numerem konta (do pobrania na dole strony). 

 

KROK 2 – Do wyżej wymienionych wniosków należy dołączyć poniższe dokumenty: 

1. Dokument potwierdzający uzyskany dochód, bądź jego brak w roku 2021: 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, bądź ich braku za rok 2021 o 

następującej treści: 

 „dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych”; 

DODATKOWO - w przypadku posiadania niniejszych dochodów tj. z tytułu ulgi na dziecko lub 

wynagrodzenia z pracy zwolnionego z podatku dla osób do 26. roku życia: 

 „dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z 

tytułu kwot otrzymanych na postawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym”; 

 „przychód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”. 

dotyczące: 

 studenta/doktoranta; 

 rodziców studenta/doktoranta (na odrębnych zaświadczeniach); 

 rodzeństwa studenta/doktoranta (tylko pełnoletniego, pobierającego naukę do 26. roku życia, a 

jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz niepełnosprawne 

bez względu na wiek). 
 

W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: 

 studenta/doktoranta; 

 małżonka studenta/doktoranta (na odrębnych zaświadczeniach); 

 dzieci studenta/doktoranta, 

DODATKOWO - Akt małżeństwa. 

 

2. Dokument potwierdzający uzyskany dochód nieopodatkowany, bądź jego brak w roku 

2021: 

 Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (do pobrania na dole strony). 

UWAGA: 

Student/doktorant ma obowiązek wypełnić i podpisać oświadczenie. Należy uwzględnić dochody 

wszystkich członków rodziny. W przypadku braku ww. dochodów student/doktorant podpisuje 

oświadczenie z informacją o ich braku. 

 

 

 



Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o świadczeniach rodzinnych, dochody 

niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

 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, 

 świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny 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, 

 ryczałt energetyczny, 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, 

 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 2020 r. 

poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), 

 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, Biura Ochrony Rządu i 

Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

 alimenty na rzecz dzieci, 

 stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232 ), 

stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 



2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym 

przyznane uczniom lub studentom, 

 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 2021 r. poz. 1762), 

 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 Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: 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 oraz w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej, 

 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

 pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 

86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, 

 świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1255), 

 świadczenie rodzicielskie, 

 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, 

niezależnie od podmiotu, który je wypłaca, 

 przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na 

ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

 przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz 

pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku 

pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 

13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku 

macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o 

składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,, 



 przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c 

oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z 

pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i 

art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na 

ubezpieczenia zdrowotne, 

 dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 

154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie 

z art. 5 ust. 7a; 

 

3. Dokument potwierdzający wysokość wszystkich składek zdrowotnych odprowadzonych w 

roku 2021: 

 Zaświadczenie z ZUSu/KRUSu. 

UWAGA: 

 Od dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 6 ha przeliczeniowych nie odliczamy składek 

zdrowotnych; 

 Jeżeli któryś z członków rodziny studenta/doktoranta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie 

miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2021, to taki dokument nie jest 

wymagany. 

 

4. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2021: 

 Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych: 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające osiągnięty dochód z prowadzenia 

działalności na zasadach ogólnych. 

 Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej: 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu w przypadku podatku 

opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz wysokości 

oprocentowania stawki podatku osiąganych przychodów w roku 2021. 

 

UWAGA: 

Dochód z działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej wyliczany 

jest na podstawie Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz tabel zawartych w załączniku do 

Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności 

podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (do pobrania na dole strony). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: 

1. Posiadanie dochodu w rodzinie studenta/doktoranta wynoszącego mniej niż 600 zł na 

jednego członka w rodzinie: 

 Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 

studenta/doktoranta i rodziny. 

 

UWAGA! 

Wymagane zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej musi być wydane na podstawie 

aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji w przeprowadzonym rodzinnym wywiadzie 

środowiskowym. 

W przypadku dostarczenia zaświadczenia, w którym zamiast danych na temat sytuacji 

dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i jego rodziny, widnieje informacja, że rodzina 

nie ubiega się lub nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznych, student/doktorant ma 

obowiązek dodatkowo uzasadnić przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego zaświadczenia z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej a ponadto udokumentować źródła utrzymania rodziny. 

Zmiana wysokości progu wchodzi w życie od 01.01.2022 r. i wynika z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym w związku z art. 8 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej. 

2. Posiadanie gruntów rolnych: 

 Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego wyrażonego w 

hektarach fizycznych i przeliczeniowych. 

Zgodnie z Obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego 

dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wysokość 

przelicznika wynosi – 3288 zł. 

3. Zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna: 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, ewentualnym 

przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO z informacją o okresie jego pobierania. 

 

4. Posiadanie rodzeństwa nieprzekraczającego 7. roku życia: 

 Akt urodzenia. 

 

5. Posiadanie rodzeństwa uczącego się, nieprzekraczającego 26. roku życia: 

 Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się. 

 

6. Posiadanie rodzeństwa niepełnosprawnego: 

 Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności. 

 

7. Zgon rodzica/rodziców studenta/doktoranta: 

 Akt/ty zgonu. 

 

8. Przyznanie alimentów: 

 Wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, dotyczący: 

 studenta/doktoranta; 

 rodzeństwa studenta/doktoranta. 

 Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów w 2021 r. lub o częściowej 

egzekucji z informacją o wypłaconej kwocie w roku 2021, dotyczące: 

 studenta/doktoranta; 

 rodzeństwa studenta/doktoranta. 



 Zaświadczenie o wysokości wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 r., 

dotyczące: 

 studenta/doktoranta; 

 rodzeństwa studenta/doktoranta. 

UWAGA: 

W przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika, konieczne jest 

zaświadczenie o niepobieraniu w 2021 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 

9. Zawarcie związku małżeńskiego przez studenta/doktoranta: 

 Akt małżeństwa. 

 

10. Posiadanie dochodu krócej niż 12 miesięcy w roku 2021. 

 Dokument potwierdzający liczbę przepracowanych miesięcy lub otrzymywanych świadczeń. 

 

11. Studenci/doktoranci będący cudzoziemcami: 

 Jeden z poniższych dokumentów: 

 Dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej; 

 Dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

 Dokument potwierdzający otrzymanie statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej 

Polskiej albo korzystanie z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 

11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie 

biegłości językowej C1; 

 Karta Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; 

 Dokument potwierdzający, że student jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Dokument potwierdzający udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami,  

o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 

156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych. 

 Obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przebywają legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do złożenia oświadczenia o sytuacji rodzinnej i 

materialnej. Wzór oświadczenia znajduje się na dole strony. 

 

12. Utrata dochodu (np. utrata pracy, zasiłku itp.): 

 Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego: 

 Umowa/Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres pracy oraz informację od 

kiedy dana osoba przeszła na urlop wychowawczy; 

 PIT – 11, 

 Utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych: 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy z informacją o okresie pobierania zasiłku/stypendium; 

 PIT – 11, 

 Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: 



 Umowa zlecenie/Umowa o dzieło/Umowa o pracę/Świadectwo pracy/Zaświadczenie z 

miejsca pracy, potwierdzające od kiedy do kiedy dana osoba wykonywała pracę; 

 PIT – 11, 

 Utrata 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 2019 

r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym: 

 Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające okres pobierania ww. dochodów; 

 PIT, 

 Wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych: 

 Dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (np. 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub wydruk z CEIDG); 

 Dokument potwierdzający od kiedy przyznano i w jakiej wysokości pobierany jest zasiłek 

macierzyński (dotyczy tylko zawieszenia działalności), 

 Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: 

 Umowa/Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres zatrudnienia; 

 Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające okres pobierania ww. dochodów; 

 PIT – 11, 

 Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych: 

 Akt zgonu osoby, która płaciła alimenty, 

 Utrata świadczenia rodzicielskiego: 

 Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o okresie pobierania oraz wysokości świadczenia w 

kwocie netto, 

 Utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników: 

 Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o okresie pobierania oraz wysokości zasiłku 

macierzyńskiego w kwocie netto, 

 Utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

 Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego/projakościowego z informacją o okresie 

jego pobierania w kwocie netto. 

UWAGA: 

Wszystkie dokumenty potwierdzające dochód z zagranicy muszą być przetłumaczone na język polski. 

 

DODATKOWO - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (do pobrania na dole strony). 

 

13. Uzyskanie dochodu (np. uzyskanie pracy, zasiłku itp.): 

 Zakończenie urlopu wychowawczego: 

 Umowa/Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres przebywania na urlopie 

wychowawczym; 



 Zaświadczenie z miejsca pracy z informacją od kiedy podjęto pracę oraz jaka jest kwota 

netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu, 

 Uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych: 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy z informacją od kiedy przyznano zasiłek/stypendium, oraz 

jaka jest kwota netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 

nastąpiło uzyskanie dochodu, 

 Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: 

 Zaświadczenie z miejsca pracy z informacją od kiedy podjęto pracę oraz jaka jest kwota 

netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu, 

 Uzyskanie 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 2019 

r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym: 

 Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające od kiedy przyznano ww. świadczenie 

oraz jaka jest kwota netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w 

którym nastąpiło uzyskanie dochodu, 

 Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po 

okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych: 

 Dokument potwierdzający zarejestrowanie lub wznowienie działalności gospodarczej; 

 Zaświadczenie o kwocie osiągniętego dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w 

którym nastąpiło uzyskanie dochodu; 

 Dokument potwierdzający okres pobierania zasiłku macierzyńskiego; 

 PIT – 11, 

 Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: 

 Umowa/Zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające okres zatrudnienia; 

 Zaświadczenie z ZUSu lub KRUSu potwierdzające od kiedy przyznano ww. świadczenie 

oraz jaka jest kwota netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w 

którym nastąpiło uzyskanie dochodu, 

 Uzyskanie świadczenia rodzicielskiego: 

 Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta z informacją od kiedy przyznano świadczenie oraz 

jaka jest kwota netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 

nastąpiło uzyskanie dochodu, 

 Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników: 

 Zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta z informacją od kiedy przyznano zasiłek 

macierzyński oraz jaka jest kwota netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, 

 Uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

 Decyzja o przyznaniu stypendium doktoranckiego/projakościowego z informacją jaka jest 

kwota netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu. 

UWAGA: 

Wszystkie dokumenty potwierdzające dochód z zagranicy muszą być przetłumaczone na język polski. 

 



DODATKOWO - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (do pobrania na dole strony). 

 

 

UWAGA: 

Utraty i uzyskania dochodu NIE STOSUJE SIĘ w przypadku gdy dana osoba utraciła dochód z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności 

gospodarczej i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskała dochód u tego samego 

pracodawcy lub zleceniodawcy lub ponownie rozpoczęła pozarolniczą działalność gospodarczą. 

14. Ubieganie się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: 

 Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (do 

pobrania na dole strony). 

Student/doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w 

szczególności z tytułu: 

 Zamieszkania w Domu Studenckim Akademii lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z 

miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie w trybie stacjonarnym; 

 Umowa najmu z informacją o okresie zamieszkiwania w obiekcie, 

 Dochodu przypadającego na jednego członka rodziny wynoszącego poniżej 600 zł; 

 Przewlekłej, ciężkiej choroby studenta/doktoranta; 

 Zaświadczenie od lekarza; 

 Informacja o stanie zdrowia; 

 Faktury za leczenie. 

 Przewlekłej, ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny studenta/doktoranta (rodzice, 

rodzeństwo, dzieci); 

 Zaświadczenie od lekarza; 

 Informacja o stanie zdrowia; 

 Faktury za leczenie. 

 Bycia sierotą lub półsierotą; 

 Akt zgonu 

 Innych sytuacji życiowych: 

 Dokument potwierdzający wystąpienie innej sytuacji. 

 

UWAGA: 

Dokumenty OBOWIĄZKOWE z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich członków rodziny należy 

przesłać w ORYGINALE, natomiast wszystkie inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną 

rodziny studenta/doktoranta należy przesłać do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji 

W FORMIE KOPI (oryginał dokumentu do wglądu). 

 

KROK 3 – Należy dostarczyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. 

Wniosek należy złożyć do Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji poprzez: 

 Pocztę Polską: 

 Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji, al. 

gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa 

 Osobiście: 

 Biuro Przepustek Akademii Sztuki Wojennej, bud. 52  

(pon.-pt.: godz. 6.00-18.00, sob.: 7.00-11.00) 

Dokumenty należy włożyć w kopertę z dopiskiem Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji 



UWAGA! 

Przy składaniu wniosku będzie nadawany numer wniosku o przyznanie danego świadczenia. Numer 

wysyłany będzie na adres e-mail podany we wniosku. Numer wniosku będzie niezbędny do 

zweryfikowania informacji o otrzymaniu świadczenia, która ukaże się na stronie Akademii. 

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku tj. dokumentów, niezbędnych do przyznania stypendium, 

zostanie wystawione wezwanie do uzupełnienia braków. Dokumenty należy dostarczyć w wyznaczonym 

terminie (nie krótszym niż 7 dni). 

W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość złożenia prośby do Komisji Stypendialnej o 

przedłużenie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów: Wniosek do Komisji Stypendialnej (do 

pobrania na dole strony). 

 

W razie braku możliwości osobistego złożenia stosownych dokumentów, wyjaśnień mających wpływ na 

przebieg spraw, student/doktorant ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika. W związku z powyższym 

należy wypełnić odpowiedni dokument: Pełnomocnictwo (do pobrania na dole strony). 


