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Załącznik nr 2  
do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ DOCHODU 
 NA OSOBĘ W RODZINIE ORAZ SYTUACJĘ 

 MATERIALNĄ I DOCHODOWĄ WNIOSKODAWCY 

1. Dokumenty potwierdzające skład rodziny:  
1) odpis skrócony aktu urodzenia pozostających na utrzymaniu rodziny do 18. roku 

życia; 
2) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej uwzględnianych 

w składzie rodziny dzieci między 18. a 26. rokiem życia; 
3) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uwzględnianych 

w składzie rodziny dzieci powyżej 18. roku życia, o ile nie uczą się, a pozostają 
na utrzymaniu wnioskodawcy lub członków jego rodziny; 

4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców; 
5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 

alimentacyjne; 
6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców 

do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 
7) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 
8) zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia członka 

rodziny; 
9) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie 

lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

10) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 
11) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej; 
12) odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy; 
13) oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym 

z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 
2. Podstawowe dokumenty potwierdzające wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie:  
1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być przyznane, 
zwanym dalej „rokiem bazowym”, 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), zawierające informacje o roku 
podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy 
zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; 

2) zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 
bazowym, zawierające dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: 
imię, nazwisko, numer PESEL, oraz formie opłacanego podatku, oraz w przypadku 
opłacania podatku w formie karty podatkowej – informację o wysokości należnego 
podatku, a w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego 
– informacje o wysokości przychodu i stawce podatku; 

3) oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku bazowym; 



26 

4) zaświadczenia o wysokości zapłaconych w każdym z miesięcy roku bazowego 
składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kodami tytułów ubezpieczeń 
lub o braku tytułu do ubezpieczeń w roku bazowym, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 4; 

5) oświadczenia o aktualnej w sytuacji dochodowej, w szczególności zawierające 
informacje o uzyskaniu lub utracie dochodów. 

3. Dokumenty przedstawiane w związku z posiadaniem gospodarstwa 
rolnego: 
1) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku bazowym; 
2) zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydane rolnikom 

i domownikom o wysokości pobranych w roku bazowym zasiłków chorobowych; 
3) umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości 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; 

4) umowa zawarta w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia 
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

5) dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego; 
6) umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 
4. Dokumenty przedstawiane w związku z otrzymywaniem lub płaceniem 

alimentów: 
1) 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, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną – sporządzony nie wcześniej niż trzy lata przed 
wydaniem decyzji w sprawie przyznania w stypendium socjalnego; 

2) 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; 

3) 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: 
− dotyczące roku bazowego 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. 
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5. Dokumenty potwierdzające utratę i uzyskanie dochodu: 
1) dokument określający rodzaj utraconego dochodu, datę jego utraty oraz wysokość; 
2) dokument określający rodzaj dochodu uzyskanego, datę jego uzyskania, liczbę 

miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość – w przypadku 
uzyskania dochodu w roku bazowym; 

3) dokument określający rodzaj dochodu uzyskanego, datę jego uzyskania, liczbę 
miesięcy, w których dochód był uzyskiwany oraz wysokość za miesiąc następujący 
po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania 
dochodu po roku bazowym; 

4) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki 
został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia; 

5) decyzja lub zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o wysokości 
i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego; 

6) decyzja lub zaświadczenie z właściwego organu o wysokości i okresie pobierania 
zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym rolników; 

7) 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. 

6. Pozostałe dokumenty: 
1) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy 

z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny; 
2) 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 po odliczeniu 
wskazanych składników wynagrodzenia w przypadku, jeśli osiągał on w roku 
bazowym dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, których nie zgłosił 
do rozliczenia w urzędzie skarbowym; 

3) 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; 

4) oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych – jeśli nie złożono zeznania 
podatkowego za rok bazowy, nie przedstawiono zaświadczenia o zapłaconych 
składkach na ubezpieczenie zdrowotne ani zaświadczenia o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego. 

7. Dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodów, w szczególności: 
1) okres uzyskiwania dochodu; 
2) źródło dochodu; 
3) wysokość osiągniętego dochodu w poszczególnych latach podatkowych.  

8. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną i źródła utrzymania 
wnioskodawcy, w szczególności: 
1) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej 

wnioskodawcy i jego rodziny; 
2) zaświadczenia o wysokości otrzymywanych świadczeń, których nie uwzględnia 

się, obliczając dochód na osobę w rodzinie, w szczególności: 
− świadczenia wychowawczego, 
− zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, 
− świadczenia pielęgnacyjnego, 
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− świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie 
przepisów o systemie oświaty, 

− stypendiów, w tym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, 

− wsparcia wypłacanego przez kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje; 
3) wyciągi z kont bankowych, potwierdzające wysokość posiadanych oszczędności 

razem z oświadczeniem o przedstawieniu wyciągów ze wszystkich posiadanych 
kont bankowych; 

4) potwierdzenia zysków z posiadanego majątku: wynajmu nieruchomości, odsetek 
od zgromadzonych środków pieniężnych, itp. 

5) umowy pożyczek. 
9. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa 

do stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem 
niż wymienione, właściwy organ stypendialny może żądać przedłożenia dokumentów 
niewymienionych w ust. 1-8. 
  


