
Załącznik nr 1  

do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSH "Pomerania" 

 

 

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 

 

 

1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym odpowiednio: 

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o 

dochodzie podlegającym 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1387, z późn. zm.). W przypadku studenta cudzoziemca dokument potwierdzający 

ww. dane z właściwego organu państwa, którego obywatelem jest student,  

2) zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy 

zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, 

nazwisko, numer PESEL, oraz formie opłacanego podatku. W przypadku 

opłacania podatku w formie karty podatkowej zaświadczenie to zawiera ponadto 

informację o wysokości opłaconego podatku, w przypadku opłacania podatku w 

formie ryczałtu ewidencjonowanego informacje o wysokości przychodu i stawce 

podatku,  

3) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny studenta i studenta 

niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (wzór 

oświadczenia określa załącznik nr 10 do zarządzenia),  

4) zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o 

wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki. Zaświadczenie o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od członków rodziny studenta, którzy w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki osiągali dochody wykazane 

w zaświadczeniu z urzędu skarbowego podlegające 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. 

W przypadku studentów cudzoziemców zaświadczenie może zostać wydane przez 

pracodawcę lub świadczeniodawcę z każdego źródła dochodu. 

5) zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

6) umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny studenta lub studenta gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na 

podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników albo oddania gospodarstwa rolnego 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,  

7) umowa zawarta w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,  

8) dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego,  

9) umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa,  



10) zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla domowników 

lub rolników o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku, z którego oblicza się 

dochód,  

11) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na 

rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody 

zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w 

rodzinie lub poza rodziną, 

12) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych 

alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą 

sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym 

pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza 

rodziny,  

13) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 

wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 

zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd:  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne o całkowitej lub− częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a 

także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 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,  

14) w przypadku rodzin niepełnych - odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu 

rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego 

alimenty, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub 

odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do 

alimentów,  

15) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 

alimentacyjne,  

16) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do 

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,  

17) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,  

18) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,  

19) kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo 

kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie 

wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem, 
20) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,  

21) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej,  

22) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku 

umieszczenia w niej członka rodziny,  
23) odpis skrócony aktu małżeństwa studenta,  

24) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego 

dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta,  

25) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu 

uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta oraz liczbę miesięcy, w 



których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,  

26) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu 

uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta za miesiąc następujący po  

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania 

dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,  

27) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z 

prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny 

studenta,  

28) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny 

studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,  

29) odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta do 18. roku życia, 

30)  zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci 

studenta powyżej 18. roku życia do 26. roku życia,  

31) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub 

dzieci studenta powyżej 18. roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu 

studenta lub członków rodziny studenta,  

32) zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość 

dochodów brutto oraz zapłaconych za granicą: podatku dochodowego, składek na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i składek na obowiązkowe ubezpieczenie 

zdrowotne lub potwierdzający wysokość dochodów netto po odliczeniu 

wskazanych składników wynagrodzenia członka rodziny studenta lub studenta w 

przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 

roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód,  

33) decyzja lub zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o wysokości 

i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego,  

34) decyzja lub zaświadczenie z właściwego organu o wysokości i okresie pobierania 

zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników,  

35) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości kwot otrzymanych na podstawie 

art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych,  

36) decyzja lub zaświadczenie właściwego organu o okresie pobierania i wysokości 

stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodów, w tym:  

a) okres uzyskiwania dochodu,  

b) źródło dochodu,  

c) wysokość osiągniętego dochodu w poszczególnych latach podatkowych. 

3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, komisja stypendialna lub 

odwoławcza komisja stypendialna może żądać przedłożenia dokumentów 

niewymienionych w ust. 1–2. 

4. O stypendium socjalne mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:  

1) posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE, 

2) posiadają zezwolenie 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,  

3) posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo 

ochrony uzupełniającej na terytorium RP,  



4) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co 

najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (wydany na podstawie ustawy z 

dnia 7 października 1999 r. o języku polskim),  

5) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia,  

6) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na 

terytorium RP,  

7) posiadają zezwolenie 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 przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach 

określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.  

5. Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do 

ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń pomocy materialnej, tj.: stypendium rektora, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium ministra.  

6. Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia mogą ubiegać się o 

stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki 

w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą 

państwową lub samorządową osobą prawną.  

7. Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie 

posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport 

(obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa 

traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.  

8. Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była 

prowadzona na podstawie przepisów tej ustawy, są uprawnieni do pomocy materialnej na 

zasadach dotychczasowych, określonych w tej ustawie, aż do momentu ukończenia 

danego poziomu studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich). Uprawnienia wynikające z art. 324 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będą przysługiwały wyłącznie 

cudzoziemcom przyjętym na studia na podstawie przepisów nowej ustawy, tj. począwszy 

od roku akademickiego 2019/2020.  

 


