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I. Informacje ogólne  
Obowiązkiem doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym 
przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej i rodzinnej. 
 
Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego 
 

Wykaz dokumentów podstawowych: 
 

Załącznik nr 0 Oświadczenie o zapoznaniu się doktoranta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 

Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

Załącznik nr 5 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów 

Załącznik nr 6 oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku 

Załącznik nr 4 oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 

Załącznik nr 11 obowiązkowo dla pełnoletnich członków rodziny posiadających dochód opodatkowany – wymienić jego źródła 

Załącznik nr 12 obowiązkowo dla pełnoletnich członków rodziny oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego lub jego braku 

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

dla pełnoletnich członków rodziny oraz innych osób, które osiągnęły dochód,  
zaświadczenie o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f 
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w 
roku kalendarzowym 2017. Zaświadczenie powinno zawierać: kwotę dochodu, wysokość 
podatku oraz wysokość składki na ubezpieczenie społeczne. 

 
WAŻNE: Dla każdego członka rodziny należy przedłożyć oddzielne zaświadczenie z Urzędu skarbowego,  

dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo do wspólnego rozliczania.  
Zaświadczenie należy przedstawić również w przypadku gdy dochód wynosi 0 (zero) złotych.  

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

dla pełnoletnich członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym należy przedstawić 
zaświadczenie zawierające informacje o:  
a) formie opłacanego podatku, 
b) wysokości przychodu, 
c) stawce podatkowej, 
d) wysokości opłaconego podatku  

 

Zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów. 

 
 
 

Zaświadczenie z ZUS-u /KRUS-u 
lub od pracodawcy lub oświadczenie 
(załącznik nr 9)  

Zawierające informację o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
2017 rok – zaświadczenie/oświadczenie składają osoby, które osiągnęły dochód 
opodatkowany w 2017 roku 

 

Zaświadczenie z właściwego 
Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy 
(za 2017r.) albo oświadczenie 
(załącznik nr 15)  

dla pełnoletnich członków rodziny o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w 
2017r. wyrażone w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni, lub  
o posiadaniu/nieposiadaniu przez członków rodziny gospodarstwa rolnego w roku 2017 
(załącznik 15) 
 

 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego 
(z PIT-u  UZ lub ULG-1) 

dla rodzin korzystających z ulgi podatkowej na dzieci, o uzyskanym dochodzie z tego 
tytułu. Jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać również w załączniku nr 12 

 

Zaświadczenie z KRUS-u dla rolników, z informacją o zasiłku chorobowym w roku 2017 lub załącznik nr 16 

 

Zaświadczenie z Urzędu Pracy 
dla osób bezrobotnych, z informacją o zasiłku dla bezrobotnych i okresie zarejestrowania lub 
załącznik nr 17 
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Załącznik nr 23 oświadczenie o numerze posiadanego, osobistego konta bankowego 

 

A także 
 
Wykaz innych dokumentów, które należy przedstawić w określonych sytuacjach rodzinnych: 
 

Załącznik nr 13 oświadczenie w przypadku występowania alimentów + właściwe dokumenty: 

- kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, 

- kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, 

lub 

- odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, 

- kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka. 

 

Zaświadczenie od pracodawcy lub 
załącznik nr 18 

oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym 

 

Załącznik nr 19 
oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci niepełnoletnich lub o posiadaniu dzieci 
nieobjętych obowiązkiem szkolnym (0-6 lat) lub odpis skrócony aktu urodzenia 
dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany 

 

Zaświadczenie o uczęszczaniu do 
szkoły lub szkoły wyższej 
(rodzeństwo lub dzieci do 26 roku życia) 

dla pełnoletniego rodzeństwa lub pełnoletnich dzieci wnioskodawcy lub załącznik nr 20.  
W przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności (bez względu na wiek) 

 

Załącznik nr 21  
oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie 

 

Załącznik nr 22 oświadczenie do celów stypendialnych 

 

pobieranie zasiłku stałego  
lub świadczenia pielęgnacyjnego 
z MOPR/MOPS  

decyzja o ich przyznaniu  

 

II. Zasady ustalania dochodu w rodzinie doktoranta  
 
Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny określa załącznik nr 25 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 
doktorantom. 
 
Przy ustalaniu wysokości dochodu rodziny doktoranta sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez członków rodziny w roku bazowym 
(2017) oraz uzyskane po roku bazowym w wymienionych niżej przypadkach (dochód uzyskany).  
 
Do ustalenia dochodu rodziny przyjmuje się dochody w wysokości netto.  
 
Do dochodów rodziny doktoranta nie są wliczane:  

a. dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym  podatkiem dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów 
nieopodatkowanych - wymienionych w załączniku nr 12- będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do 
zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z pomocy 
społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), dopłaty 
bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej; 

b. stypendia socjalne i zapomogi dla doktorantów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
c. świadczenia otrzymywane na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów i doktorantów), 

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/zalacznik_nr_9_do_regulaminu_p_m_studenci2015.pdf
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d. świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.), 

e. kwoty alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób, 
f. świadczenia z MOPS/MOPR (za wyjątkiem świadczeń z funduszu alimentacyjnego) nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu 

dochodu rodziny i przy sprawdzaniu samodzielności finansowej doktoranta, 
g. świadczenia z programu 500+. 

 
III. Zmiany w dochodach w roku bazowym i po roku bazowym 

 
III.1. Dochód utracony 

Jeżeli dochód wykazany w dokumentacji został utracony w roku 2017 lub 2018, doktorant może zawnioskować o utratę dochodu. 
Wówczas w dochodzie rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego. W zależności od sytuacji należy dostarczyć: 

 

 w przypadku utraty zatrudnienia na umowę o pracę:  
- świadectwo lub świadectwa pracy (kserokopia + oryginał do wglądu), 
- PIT lub PIT-y wystawiony/-e przez pracodawcę za 2017 rok (kserokopia + oryginał do wglądu), 
- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. Musi ono 

zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; 

 

 w przypadku utraty zatrudnienia na umowę zlecenie: 
- umowy zlecenia za 2017 rok (kserokopia + oryginał do wglądu) lub zaświadczenie od pracodawcy z informacjami: w jakich 

okresach dana osoba była zatrudniona na umowę zlecenie,  
- PIT lub PIT-y wystawiony/-e przez pracodawcę za 2017 rok (kserokopia + oryginał do wglądu), 
- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. Musi ono 

zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; 

 

 w przypadku utraty zatrudnienia na umowę o dzieło: 
- umowy o dzieło za 2017 rok (kserokopia + oryginał do wglądu) lub zaświadczenie od pracodawcy z informacjami: w jakich 

okresach dana osoba była zatrudniona na umowę o dzieło,  
- PIT lub PIT-y wystawiony/-e przez pracodawcę za 2017 rok (kserokopia + oryginał do wglądu), 
- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. Musi ono 

zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; 

 

 w przypadku utraty stypendium lub zasiłku dla bezrobotnych: 
- PIT lub PIT-y wystawiony/-e przez urząd pracy za 2017 rok (kserokopia + oryginał do wglądu), 
- zaświadczenie z Urzędu Pracy z informacją w jakim okresie w 2017 roku był pobierany zasiłek dla bezrobotnych / 

stypendium dla bezrobotnych,   
- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. Musi ono 

zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; 

 

 w przypadku wyrejestrowania/zawieszenia działalności gospodarczej: 
- wydruk z ewidencji CEIDG lub dokument potwierdzający wyrejestrowanie/zawieszenie działalności gospodarczej 
(kserokopia + oryginał do wglądu),  
- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. Musi ono 

zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; 

 

 w przypadku uzyskania prawa do urlopu wychowawczego: 
- zaświadczenie (od pracodawcy, z MOPS/MOPR) z informacją od kiedy dana osoba przebywa na urlopie wychowawczym 

lub poprawnie wypełniony załącznik nr 18, 
- PIT lub PIT-y wystawiony/-e przez pracodawcę za 2017 rok (kserokopia + oryginał do wglądu).   

 

 w przypadku utraty prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia: 

- decyzja/zaświadczenie o utracie ww. świadczenia (kserokopia + oryginał do wglądu), 
- PIT lub PIT-y wystawiony/-e przez właściwą instytucję (przez płatnika świadczenia) za 2017 rok (kserokopia + oryginał do 

wglądu), 
- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. Musi ono 

zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; 
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 w przypadku utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 
świadczeń należy dostarczyć akt zgonu tej osoby, decyzję z Funduszu alimentacyjnego o utracie prawa do świadczeń 
alimentacyjnych. 
 

Uwaga!!! Nieudokumentowane dochody nie mogą być utracone. Jeśli np. ktoś osiągnął za 2017 rok dochód brutto w kwocie 10 000 zł (a 
obecnie jest np. bezrobotny) - a udokumentuje utracone dochody na kwotę 6 000 zł, to zostanie utracone tylko 6 000 zł. 
 
Ważne! 
 
Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami: 

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, 
b) utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
d) utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
e) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub wyrejestrowanie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa 
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 
106, 138, 357, 398 i 650); 

f) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej,  

g) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń lub 
utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 

h) utrata świadczenia rodzicielskiego, 
i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach  o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
j) utrata stypendium doktoranckiego, określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

 
Utraty dochodu nie stanowi: 

 zmiana warunków zatrudnienia np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu,  

 zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego np. sprzedaż, zakup, dzierżawa w roku i po roku bazowym, 

 przebywanie na urlopie bezpłatnym, 
 

III.2. Dochód uzyskany 
 
Jeśli w rodzinie doktoranta został uzyskany dochód po roku bazowym 2017, i jest on uzyskiwany do chwili składania wniosku o 
stypendium, należy go obowiązkowo wykazać przy składaniu dokumentów.  
  
 Ważne! 
 
Za uzyskanie dochodu uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności: 

a. zakończenia urlopu wychowawczego; 
b. uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 
c. uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
d. uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej; 
e. rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia 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; 

f. uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g. uzyskania świadczenia rodzicielskiego, 
h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego, określonego w art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  

 
 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku bazowym 2017, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę 
miesięcy, w których go uzyskano, jeżeli jest on uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego. 
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 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku bazowym 2017 dochód ustala się na podstawie dochodu, 
powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód, jeżeli dochód ten 
jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.  
 
Jeśli w rodzinie doktoranta został uzyskany stały dochód po roku bazowym 2017, i jest on uzyskiwany w chwili składania wniosku o 
stypendium, należy go wykazać przy składaniu wniosku. Wówczas w dochodzie rodziny uwzględnia się dochód uzyskany z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód. W przypadku uzyskania dochodu w rodzinie, po złożeniu wniosku o stypendium 
w danym roku akademickim, należy zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia oraz dostarczyć załącznik nr 7.  
W wyżej wymienionych sytuacjach należy również załączyć odpowiednią dokumentację: 

 w przypadku uzyskania zatrudnienia na: 
 
- umowę o pracę (kserokopia umowy + oryginał do wglądu),  
- zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie NETTO z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

uzyskano dochód (np. jeżeli ktoś rozpoczął pracę od 1.03, to miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty to KWIECIEŃ). 

- umowę zlecenie (kserokopia umowy + oryginał do wglądu),  
- zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie NETTO z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

uzyskano dochód (np. jeżeli ktoś rozpoczął pracę od 1.03, to miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty to KWIECIEŃ). 

- umowę o dzieło (kserokopia umowy + oryginał do wglądu),  
- zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie NETTO z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

uzyskano dochód (np. jeżeli ktoś rozpoczął pracę od 1.03, to miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty to KWIECIEŃ). 

 

 w przypadku zarejestrowania/wznowienia działalności gospodarczej: 
- dokument o zarejestrowaniu/wznowieniu działalności gospodarczej (kserokopia + oryginał do wglądu), wydruk z 

ewidencji CEIDG; 
- w przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia 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, po roku stanowiącym 
podstawę przy naliczaniu dochodu, opodatkowanej:  

a. na zasadach ogólnych - dochodem uzyskanym jest dochód  z miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym dochód był większy niż zero; (załącznik nr 14) 

b. na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - dochodem uzyskanym 
jest kwota zadeklarowanego w Urzędzie Skarbowym przychodu miesięcznego; (załącznik nr 14); 

c. na zasadach karty podatkowej - dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg kwoty zapłaconego 
podatku, podzielony przez 12 miesięcy; (załącznik nr 14 - patrz obwieszczenie MRPiPS w sprawie 
wysokości dochodu za działalności podlegającej opodatkowaniu na postawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wydane na podstawie 
art. 5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) 

 w przypadku uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego: 
- zaświadczenie z Urzędu Pracy zawierające informację: od kiedy dana osoba jest zarejestrowana, od kiedy ma 

przyznane świadczenie oraz wysokość świadczenia netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód 
uzyskano (np. jeżeli ktoś uzyskał dochód od 10.03, to miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został 
uzyskany to KWIECIEŃ) lub złożyć załącznik nr 17. 

 

 w przypadku zakończenia urlopu wychowawczego: 
- zaświadczenie zawierające informację kiedy dana osoba zakończyła urlop wychowawczy (od pracodawcy, z 

MOPS/MOPR), 
- zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

uzyskano dochód (np. jeżeli ktoś rozpoczął pracę od 1.03, to miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty to KWIECIEŃ).  

 

 w przypadku uzyskania prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia: 

- decyzja lub zaświadczenie zawierające informację od kiedy dana osoba ma przyznane prawo do ww. świadczeń, 
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- zaświadczenie/decyzja o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto dochód (np. 
jeżeli świadczenie przyznane jest od 1.03, to miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty to 
KWIECIEŃ). 

 

IV. Składka zdrowotna 
 
dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny - zaświadczenia z ZUS-u/KRUS-u lub od pracodawcy zawierające informację o 
wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%) odprowadzonych w roku kalendarzowym (2017) poprzedzającym rok akademicki, w 
którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego.  
Zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 9) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane dla członków rodziny 
doktoranta, którzy w roku kalendarzowym 2017 osiągnęli dochody wykazane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego podlegające 
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych; 
 

V. Źródła dochodu opodatkowanego 
 
Źródła dochodu opodatkowanego należy wykazać w załączniku nr 11. Są to dochody z: umowy o pracę, działalności gospodarczej, 
umowy zlecenie, umowy o dzieło, renty, renty rodzinnej, emerytura, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego, zasiłek 
rehabilitacyjnego, …) 
 

VI. Działalność gospodarcza 
 

w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej należy dołączyć wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i 
Informacja o Działalności Gospodarczej.  
Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej 
- należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego za 2017r. zawierające informacje o: 
 a) formie opłacanego podatku, 
b) wysokości przychodu, 
c) stawce podatku, 
d) wysokości opłaconego podatku 

 
VII. Gospodarstwo rolne 

 

 zaświadczenie z urzędu Gminy/Miasta o posiadaniu (koniecznie musi być podana liczba hektarów przeliczeniowych) lub 
nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w 2017 roku albo nakaz płatniczy za 2017 rok – wszyscy członkowie rodziny mogą być 
wymienieni na jednym druku.  

Zamiast zaświadczenia lub nakazu płatniczego można złożyć oświadczenie (załącznik nr 15) o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa 
rolnego. Oświadczenie to wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny z osobna. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie wypełnia 
rodzic, wpisując w odpowiednim miejscu imię i nazwisko dziecka. 
Ustalając dochód rodziny z gospodarstwa rolnego, do powierzchni wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem: 

a. oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego. Należy dostarczyć kserokopię umowy 
dzierżawy + oryginał do wglądu. Umowa dzierżawy musi być zawarta stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (umowa zawarta przez emeryta lub rencistę rolnego), w formie pisemnej, na 10 lat, zgłoszona do 
ewidencji gruntów i budynków. Celem zawarcia umowy jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i uzyskanie poprzez 
to świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników. Obszary rolne nie mogą być oddane w dzierżawę osobie, która jest 
małżonkiem wydzierżawiającego; jego zstępnym lub pasierbem; małżonkiem zstępnego lub pasierba; osobą pozostającą z 
wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym; małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym 
we wspólnym gospodarstwie domowym, 

b. gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną w 2017 roku lub wcześniej – należy 
dostarczyć kserokopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego  + oryginał do wglądu, 

c. gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę 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.  

Jeżeli w 2017 roku w wyniku przekazania gospodarstwa rolnego uzyskano rentę strukturalną to przy obliczaniu dochodu w rodzinie 
uwzględnia się dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodaje się dochód z renty strukturalnej 
za pozostałe miesiące 2017 roku. Do wniosku należy załączyć kserokopię decyzji przyznania renty strukturalnej (+ oryginał do wglądu).  
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Jeśli gospodarstwo rolne zostało sprzedane po roku bazowym 2017, dochód liczony jest z powierzchni gospodarstwa rolnego 
posiadanego w 2017 roku – nie jest to dochód utracony.  
 
Jeżeli gospodarstwo rolne zostało sprzedane w 2017 roku, dochód z gospodarstwa liczony jest za miesiące, w których gospodarstwo było 
w posiadaniu rodziny. 

 
Uwaga!!! Dochód z gospodarstwa rolnego / renta strukturalna jest jednym z dochodów nieopodatkowanych, który należy dodatkowo 
wykazać w załączniku nr 12 o dochodzie nieopodatkowanym. 
 

VIII. Dochody uzyskiwane poza granicami RP  

W przypadku gdy członek rodziny osiągnął w 2017 roku dochód poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, osiągnięty przez niego dochód 
przelicza się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego 
roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, np. jeśli ktoś pracował w 
2017 roku za granicą, to do przeliczenia dochodu przyjmujemy średni kurs walut z 30.12.2017 roku - załącznik nr 12.  

W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód,  którego nie osiągnął w roku kalendarzowym 

stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego (czyli w 2017 roku), przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego 

kursu walut z ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód, np. ktoś podjął pracę 15.05.2018 roku – 

miesiącem następującym po miesiącu, w którym uzyskano dochód jest miesiąc czerwiec, czyli do wyliczenia dochodu bierze się pod 

uwagę średni kurs walut z 30.06.2018   roku - załącznik nr 12. 

 
IX. Skład rodziny doktoranta 
 
Kogo należy wpisać do składu rodziny?  

 
W rozumieniu regulaminu za członków rodziny uważa się:  

1. Doktoranta, 
2. małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka 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, 

3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i 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. 

Do składu rodziny wpisujemy osoby, które zaginęły i dokumentujemy to dostarczając zaświadczenie z właściwej w sprawie jednostki 

policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny doktoranta. Osoby takiej nie bierzemy pod uwagę do obliczania dochodu 

rodziny. 

 
Za członka rodziny nie uważa się: 

1. rodzeństwa lub dziecka doktoranta  w wieku powyżej 26 lat, nawet jeśli pozostaje na utrzymaniu rodziców lub 
doktoranta, chyba że legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 

2. dziadków, 
3. konkubenta, 
4. narzeczonego/-ą, 
5. rodzeństwa pełnoletniego nieuczącego się,   

 
Jak dokumentować skład rodziny? 
 
We wniosku stypendialnym dokumentuje się stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku. 
 
Inne dokumenty: 

 akt zgonu nieżyjącego członka rodziny; 
 decyzję/e o przyznaniu renty rodzinnej; 
 odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację; 
 

X. Rodzeństwo / dzieci w rodzinie doktoranta 
 

http://student.us.edu.pl/stypendia-socjalne
http://student.us.edu.pl/stypendia-socjalne


8 
 

W przypadku posiadania rodzeństwa/dzieci uczącego się/uczących się lub studiującego/studiujących do 26 roku życia, należy dostarczyć 
zaświadczenie ze szkoły, że dana osoba uczy się / studiuje w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 – z zaznaczeniem w jakim trybie 
odbywa się nauka (stacjonarnie, niestacjonarnie, wieczorowo) lub załącznik nr 19 (wypełniają rodzice/opiekunowie) lub załącznik 20 
(wypełniają samodzielnie osoby pełnoletnie uczące się). 
 

W przypadku posiadania dzieci lub rodzeństwa studiujących/-ego w szkołach wyższych załącznik nr 20 - część B należy złożyć nie 

wcześniej niż 1 października (data umieszczona na oświadczenia nie może być wcześniejsza niż 1 październik). 

W przypadku posiadania rodzeństwa/dzieci nie objętego/-ych obowiązkiem szkolnym należy dostarczyć akt urodzenia (kserokopia + 
oryginał do wglądu) lub załącznik nr 19, który wypełniają rodzice/opiekunowie. 
 
Jeśli rodzeństwo jest osobą niepełnosprawną należy dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia + oryginał do 
wglądu). Taką osobę wliczamy do składu rodziny bez względu na wiek i bez względu na to czy się uczy (z wyłączeniem osób  
niepełnosprawnych, które założyły własną rodzinę). 
 

XI. Samodzielność finansowa doktoranta 
 
Kiedy doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców? 

 
1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym 

oświadczeniu (22a) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 

 ukończył 26 rok życia, 

 pozostaje w związku małżeńskim, 

 ma na utrzymaniu dzieci, 

 osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej 
  

2. lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
   

 posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

 posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

 jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

 nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

Na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania samodzielności finansowej. 

W przypadku doktoranta niesamodzielnego finansowo, istnieje konieczność dostarczenia dokumentów rodziców i rodzeństwa uczącego 

się/studiującego lub niepełnosprawnego. 

XII. Osoba niepracująca (bezrobotna) w rodzinie doktoranta 
 
Jeśli w rodzinie doktoranta są osoby bezrobotne, należy dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez 
pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku oraz od kiedy jest osoba bezrobotną. 

 
Pełnoletnie osoby, które nie pracują muszą potwierdzić ten fakt: 

 aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Pracy, w którym będą zawarte informacje:  
a. od kiedy dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna / poszukująca pracy,  
b. czy nadal jest zarejestrowana,  
c. czy i w jakiej wysokości pobiera (pobierała w 2017 roku) zasiłek / stypendium stażowe / inne świadczenia. Jeśli 

pobiera (pobierała) świadczenia z Urzędu Pracy to na zaświadczeniu powinna być informacja od kiedy ten zasiłek jest 
pobierany.  

lub 
 zamiast zaświadczenia można złożyć oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (załącznik 

nr 17). 
 
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem dotyczącym konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie muszą składać zaświadczenia z Urzędu Pracy / 
załącznika nr 17. 
Jeżeli ktoś pobiera zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne z MOPR/MOPS to załącza zaświadczenie lub decyzję o pobieraniu zasiłku 
stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

http://student.us.edu.pl/stypendia-socjalne
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/studenci_zalacznik_nr_11.pdf
http://student.us.edu.pl/stypendia-socjalne
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XIII. Alimenty 
 
W przypadku, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (doktorantowi lub jednemu z jego rodziców) nie zostało zasądzone świadczenie 
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba, że: 
 

1) drugi z rodziców nie żyje; 
2) ojciec dziecka jest nieznany; 
3) powództwo o roszczenia alimentacyjne od drugiego z rodziców zostało oddalone lub obowiązek alimentacyjny został uchylony; 
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z 

rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. 
 
Jeżeli doktorant lub członek rodziny: 

1. otrzymuje alimenty  
2. płaci alimenty na rzecz osoby spoza rodziny,  

dostarcza odpowiednio: 
 

 załącznik nr 13, 
 kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, 
 kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, 
 kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka.  
 kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub 

kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody 
zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; 

 ponadto przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza 
rodziny; 

 w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu 
sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: 
 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku bazowym 2017, lub 

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem 
tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu 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; 

- decyzję właściwego organu przyznającą świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z określeniem jego wysokości; 

XIV. Urlop wychowawczy 
 

Patrz pkt. III „zmiany w dochodach w roku bazowym i po roku bazowym”. 

XV. Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie 

Jeżeli członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny 

nie uwzględnia się tej osoby. Jedynym dokumentem, który należy przedstawić w tej sytuacji jest odpowiednie zaświadczenie z ww. 

instytucji o przebywaniu tej osoby w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie z zaznaczeniem od kiedy tam przebywa i czy za 

pobyt ponoszona jest opłata lub można wypełnić załącznik nr 21. 

Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko 

dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne 

pełne utrzymanie (w tym wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie). 

XVI. Inne przypadki występujące w rodzinie doktoranta 

Jeżeli doktorant wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych 
przyjmuje się dochody osiągane tylko przez niego. W tym przypadku doktorant musi udokumentować fakt wychowywania się w rodzinie 
zastępczej. 
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Jeśli ktoś z rodziny nosi inne nazwisko, należy udokumentować fakt, iż jest członkiem rodziny, np. aktem zawarcia związku małżeńskiego 
(kserokopia + oryginał do wglądu) lub aktem urodzenia (kserokopia + oryginał do wglądu). 

Jeżeli doktorant/członek rodziny nosi nazwisko panieńskie matki, a ojciec jest nieznany należy dostarczyć zupełny akt urodzenia 
(kserokopia + oryginał do wglądu). 

Doktorant, który zmienił stan cywilny winien dostarczyć akt małżeństwa (kserokopia + oryginał do wglądu). W przypadku, gdy doktorant 
zawrze związek małżeński w trakcie 2017 roku (lub w 2018)  to w celu ustalenia dochodu rodziny należy również uwzględnić dochody 
współmałżonka. 

Uwaga!!! Należy przeczytać definicję doktoranta samodzielnego finansowo. 

 

XVII. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

Gdy doktorant ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, wówczas dostarcza załącznik nr 4 oraz 
obowiązkowo umowę najmu lokalu. 

W s z e l k i e  o ś w i a d c z e n i a  s k ł a d a n e  p r z e z  d o k t o r a n t a  i  c z ł o n k ó w  r o d z i n y  d o k t o r a n t a ,   

s k ł a d a  s i ę  p o d  r y g o r e m  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  k a r n e j .  

Kserokopie  dokumentów należy  p rzedstawiać z  i ch  oryg inałami ,  

do potwierdzen ia  za  zgodność z  o ryg ina łem  

p rzez  p racownika dz iekanatu  

 

Skrótowe zestawienie dokumentacji poniżej 

↓ 
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Zestawienie zaświadczeń oraz załączników do stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 

czego dotyczy Zaświadczenie lub załącznik  Dla osób pełnoletnich Dla osób niepełnoletnich 

Dokumenty obowiązkowe 

dochody za 2017 rok 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie 
oraz dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą w formie ryczałtu dodatkowo 
wysokość stawki podatkowej osiąganych 
przychodów   
lub 

załącznik nr 10 (przy dochodzie zerowym)  
załącznik 14 – do wykazania dochodu uzyskanego dla 

osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 
w formie ryczałtu,  karty podatkowej lub zasad ogólnych 

TAK – także osoby, które miały dochody „zerowe” NIE 

wysokość składki zdrowotnej za 2017 rok 

zaświadczenie z ZUS/KRUS 
 lub 

załącznik nr 9 

TAK – dla osób, które dochód (w 2016 r.) miały większy 

od zera 
NIE 

źródło dochodu od 01.01.2017 r. załącznik nr 11 
TAK – dla osób, które osiągnęły dochód w 2017 r. 
lub osiągają dochód obecnie (na dzień składania wniosku) 

NIE 

działalność gospodarcza 

wydruk z ewidencji CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja 

o Działalności Gospodarczej) dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą) 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz dla 
osób prowadzących działalność gospodarczą w 
formie ryczałtu dodatkowo wysokość przychodu 
oraz stawki podatkowej osiąganych przychodów,   
załącznik 14 – do wykazania dochodu uzyskanego dla 

osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 
w formie ryczałtu,  karty podatkowej lub zasad ogólnych 

TAK NIE 

gospodarstwo rolne 

zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy o wielkości 
gospodarstwa rolnego w 2017 roku (za rok bazowy 

2017) 
lub  

załącznik nr 15 

TAK 

TAK - załącznik 15 - za 
osoby niepełnoletnie 
oświadczenie składają 
rodzic / opiekun prawny 

dochody nieopodatkowane załącznik nr 12 TAK NIE 

rodzeństwo/dzieci uczące się 
(studiujące) w roku szkolnym 
(akademickim) 2017/2018 

 
zaświadczenie ze szkoły lub  
skrócony akt urodzenia (dla dzieci w wieku 0-18 lat) 

lub  

załącznik nr 19 

 

 

TAK – osoba ucząca się lub studiująca - załącznik nr 20 

 
 
 
TAK – załącznik nr 19 - za 
osoby niepełnoletnie, 
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lub 

załącznik nr 20 
oświadczenie składa rodzic  
/ opiekun prawny 

wniosek o stypendium socjalne załącznik nr 1 doktorant   

wniosek o stypendium socjalne  
w zwiększonej wysokości 

załącznik nr 1 i 4 oraz obowiązkowo umowa 

najmu lokalu 
doktorant   

oświadczenie o prawdziwości danych załącznik nr 6 doktorant   

oświadczenie o numerze konta bankowego załącznik nr 23 doktorant  

oświadczenie o niepobieraniu 
stypendium na innym kierunku 

załącznik nr 5 doktorant   

Oświadczenie o zapoznaniu się 

doktoranta/członka rodziny z klauzulą 

informacyjną dotyczącą ochrony 

danych osobowych 

załącznik nr 0      (jeden załącznik dla wszystkich osób 

pełnoletnich) 

doktorant + wszystkie osoby pełnoletnie w rodzinie 

doktoranta    (jeden załącznik dla wszystkich osób) 
 

czego dotyczy Zaświadczenie lub załącznik Dla osób pełnoletnich Dla osób niepełnoletnich 

Dokumenty uzupełniające obowiązujące w określonych przypadkach 

rolnik – zasiłek chorobowy 

zaświadczenie z KRUS-u o wysokości pobranego 
zasiłku chorobowego za rok bazowy (2017) 
lub 

załącznik nr 16 

rolnicy, osoby ubezpieczone w KRUS  

osoba niepracująca 

zaświadczenie z Urzędu Pracy (dla osób zarejestrowanych 

w Urzędzie Pracy) 
lub 

załącznik nr 17 (dla osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy) 

TAK – dla osób, których dana sytuacja dotyczy  

przebywanie na urlopie wychowawczym 
zaświadczenie od pracodawcy  
lub 

załącznik nr 18 
TAK – dla osób, których dana sytuacja dotyczy  

przebywanie członka rodziny w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie 

zaświadczenie z instytucji 
lub 

załącznik nr 21 
TAK – tylko jeśli sytuacja ma miejsce 

TAK – za niepełnoletnie 
osoby oświadczenie składa 
rodzic / opiekun prawny 

alimenty 
Wyrok sadu zasądzający alimenty lub ugoda sądowa 

załącznik nr 13 
TAK – dla osób, których dana sytuacja dotyczy 

TAK – za niepełnoletnie 
osoby oświadczenie składa 
rodzic / opiekun prawny 

dochód uzyskany 

dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu 
(zaświadczenie od pracodawcy)  
lub  
przy prowadzeniu działalności gospodarczej patrz pkt. III2 i VI) 

TAK – dla osób, których dana sytuacja dotyczy  

dochód utracony dokumenty potwierdzające utratę dochodu   

(patrz pkt III1) 
TAK – dla osób, których dana sytuacja dotyczy  
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samodzielność finansowa doktoranta załącznik nr 22a 
TAK – doktorant/-ka, którego/ą dana sytuacja 

dotyczy 
 

zmiany w dochodzie i składzie rodziny 

dotyczące okresu po złożeniu wniosku 

załącznik nr 7 i 7a + dokumenty potwierdzające 

zmianę 

TAK – doktorant/-ka, którego/ą dana sytuacja 

dotyczy 
 

 


