
STYPENDIUM SOCJALNE  
 

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne 

przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta (ZAŁĄCZNIK 1). Pełny wykaz dokumentacji do 

wniosku o stypendium socjalne zawiera ZAŁĄCZNIK 8. Szczegółowe zasady ustalania dochodu i składu 

rodziny zawiera ZAŁĄCZNIK 9. Wszystkie załączniki oraz regulamin świadczeń znaleźć można na stronie 

internetowej Uczelni  https://up-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/stypendia-i-decyzje-stypendialne 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH (PODSTAWOWYCH), które musi zawierać każdy 

wniosek: 

 
Lp. Rodzaj dokumentu lub zaświadczenia Kogo dotyczy Uwagi 

1. Wniosek o przyznanie stypendium - Wnioskodawcy (studenta) 

Wniosek (ZAŁĄCZNIK 1) należy 
uzupełnić czytelnie i własnoręcznie 

podpisać. Proszę uważnie czytać 

oświadczenia ze strony 2 wniosku. Od treści 
państwa oświadczeń zależy prawo do 

stypendium. Prosimy o wypełnianie 

oświadczeń zgodnie z prawdą, za złożenie 
fałszywego oświadczenia grozi 

odpowiedzialność dyscyplinarna i prawna. 

2. 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o 

dochodzie podlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych za rok 2020 

- Wnioskodawcy (studenta), 
- Małżonka, 

- Rodziców, 

- Pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, 
- Pełnoletnich uczących się dzieci studenta 

Uwaga: Konieczna będzie wizyta w 

Urzędzie Skarbowym, proszę zatem postarać 
się o zdobycie zaświadczeń z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

3. 

Zaświadczenia (z ZUS) lub oświadczenie 
członków rodziny zawierające informację o 

wysokości faktycznie zapłaconych składek 

na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020  

- Wnioskodawcy (studenta), 

- Małżonka, 

- Rodziców, 
- Pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, 

- Pełnoletnich uczących się dzieci studenta 

Zaświadczenie dotyczy każdego członka 

rodziny, który uzyskał dochody w 2020 
roku. 

Uwaga: Konieczna będzie wizyta w 

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, proszę 
zatem postarać się o zdobycie zaświadczeń z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

Zamiast zaświadczenia z ZUS dopuszcza się 
oświadczenie – wzór ZAŁĄCZNIK 12 

4. 
Oświadczenie o dochodach 

nieopodatkowanych w roku 2020 

- Wnioskodawcy (studenta), 

- Małżonka, 

- Rodziców, 
- Pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, 

- Pełnoletnich uczących się dzieci studenta 

Wzór oświadczenia ZAŁĄCZNIK 6 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW FAKULTATYWNYCH (DODATKOWYCH), (w zależności od zaistniałej 

sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium: 

 
Lp. Rodzaj dokumentu lub zaświadczenia Kogo dotyczy Uwagi 

1. 

Zaświadczenie z GOPS/MOPS/Centrum 

Usług Społecznych o aktualnej sytuacji 

dochodowej i majątkowej studenta  i 
rodziny studenta lub postanowienie o 

odmowie wydania takiego zaświadczenia 

!!!!!!!!!!!!! 

- Wnioskodawcy (studenta) i członków 

rodziny 

 

Jeżeli dochód w rodzinie jest niższy niż  528 

zł miesięcznie. 
Uwaga: wnioski o dochodzie niższym niż 

528  zł miesięcznie bez dołączenia tego 

zaświadczenia będą rozpatrywane 
odmownie. 

Wzór wniosku o wydanie stosownego 

zaświadczenia z pomocy społecznej – 

ZAŁĄCZNIK  - wniosek zaświadczenie 

pomoc społeczna 

Jeśli pomoc społeczna odmówi wydania 
zaświadczenia (tj. wyda postanowienie o 

odmowie) wówczas student zobowiązany 

jest złożyć oświadczenie – wzór 
oświadczenia – ZAŁĄCZNIK – 

oświadczenie o sytuacji dochodowej 

2. 

Zaświadczenie/oświadczenie o 

uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka 
pełnoletniego (pomiędzy 18 a 26 rokiem 

życia) do szkoły lub szkoły wyższej 

- Uczące się rodzeństwo studenta lub 

dzieci studenta pomiędzy 18. a 26. rokiem 

życia 

Zaświadczenie powinno potwierdzać 
uczenie się każdego pełnoletniego 

rodzeństwa/dziecka pomiędzy 18. a 26. 

rokiem życia. Wydaje je szkoła/uczelnia w 
której uczy się/studiuje osoba. 

Zamiast zaświadczenia osoba ucząca się 

może podpisać oświadczenie – 

ZAŁĄCZNIK 15 

https://up-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/stypendia-i-decyzje-stypendialne


Uwaga: Jeśli rodzeństwo/dziecko studenta 

jest studentem Uczelni Państwowej im. Jana 

Grodka w Sanoku – nie jest wymagane 

zaświadczenie/ oświadczenie 

Jeśli rodzeństwo/dziecko studenta jest 
niepełnoletnie – nie jest wymagane 

zaświadczenie/oświadczenie czy akt 

urodzenia 

3. 

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o 

posiadaniu gospodarstwa rolnego lub 

nieruchomości w roku 2020 lub kopia 
nakazu płatniczego 

- Wnioskodawcy (studenta) i członków 
rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo 

rolne 

Zaświadczenie jest obowiązkowe dla 
rolników – niezależnie od wielkości 

posiadanego gospodarstwa rolnego  

4. 

Zaświadczenie z KRUS/ oświadczenie o 

wysokości wypłaconego zasiłku 

chorobowego w roku 2020 

- Członków rodziny studenta, jeżeli są 

rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu 

KRUS 

Wzór oświadczenia – ZAŁĄCZNIK 13 

5. 

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o 

wysokości przychodu z działalności 

podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne 

- Wnioskodawcy (studenta) i członków 

rodziny, jeżeli prowadzą zryczałtowaną 

działalność gospodarczą 

Na zaświadczeniu powinna być informacja 

o: roku podatkowym, którego dotyczy 

zaświadczenie, danych podatnika, którego 
dotyczy zaświadczenie, formie opłacanego 

podatku, wysokości przychodu, stawce 

podatku, wysokości opłaconego podatku 

6. 

Zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu 

statusu osoby bezrobotnej wraz z informacją 

o wysokości pobranego zasiłku/stypendium 

za pierwszy pełny miesiąc pobierania 
świadczenia 

- Bezrobotnych rodziców studenta 

- Bezrobotnego współmałżonka 
- Bezrobotnego, uczącego się rodzeństwa 

 

W przypadku, gdy któryś z członków 

rodziny jest osobą bezrobotną 

zarejestrowaną w urzędzie pracy 

7. 
Pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez 
pracy 

- Bezrobotnych rodziców studenta 

- Bezrobotnego współmałżonka 

- Bezrobotnego, uczącego się rodzeństwa 

W przypadku, gdy któryś z członków 

rodziny jest osobą bezrobotną 
niezarejestrowaną w urzędzie pracy. Wzór 

oświadczenia – ZAŁĄCZNIK 14 

8. 
Kopia odpisu prawomocnego wyroku 
orzekającego rozwód lub separacje 

rodziców 

- Wnioskodawcy (studenta) w przypadku 

rozwodu lub separacji rodziców 
 

9. 

Kopia odpisu prawomocnego wyroku 

zasądzającego alimenty albo ugody 
sądowej, bądź ugody zawartej w 

postępowaniu mediacyjnym, dotycząca 

obowiązku płatności alimentów 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 

rodziny, jeżeli mają zasądzone alimenty 
 

10. 

Postanowienie lub zaświadczenie 

komornika o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów a 
także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 
rodziny w przypadku uzyskania alimentów 

niższych niż zasądzone w wyroku lub 

ugodzie sądowej 

 

11. 

Kopia odpisu podlegającego wykonaniu 

orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz osób poza rodziną lub odpis protokołu 

posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd 
ugody zawartej przed mediatorem, 

zobowiązującej do alimentów na rzecz 

osoby poza rodziną 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 

rodziny, jeżeli są zobowiązani do płacenia 

alimentów na osoby spoza rodziny 
wnioskodawcy 

 

12. 
Kopia przekazów lub przelewów 
pieniężnych dokumentujących faktyczną 

wysokość płaconych alimentów 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 

rodziny, jeżeli są zobowiązani do płacenia 

alimentów na osoby spoza rodziny 
wnioskodawcy 

 

13. 

Zaświadczenie z Funduszu 

Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego 

świadczenia 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 

rodziny, przedkładających dokument od 
komornika o bezskuteczności egzekucji 

alimentów 

 

14. 
Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w 

przypadku, gdy ojciec jest nieznany 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 

rodziny w zależności od zaistniałej 
sytuacji 

 

15. 

Kopia orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub równoważny 

dokument 

- Pełnoletnich członków rodziny studenta, 

niepracujących, nieuczących się jeśli są 

osobami niepełnosprawnymi 

W przypadku gdy na utrzymaniu studenta, 

jego małżonka lub rodziców studenta 
pozostaje dziecko niepełnosprawne bez 

względu na wiek 

16. 

Dokument potwierdzający ciężką lub 

przewlekłą chorobę członka rodziny 

studenta 

- Wnioskodawcy w przypadku starania się 

o stypendium specjalne w zwiększonej 
wysokości z tytułu ciężkiej lub 

przewlekłej choroby członka rodziny 

Do dokumentów należy dołączyć informację 

o przetwarzaniu danych osobowych – wzór 

ZAŁĄCZNIK 11 

17. 
Dokument określający datę utraty dochodu 

wraz z wysokością utraconego dochodu 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 

rodziny jeśli utracono dochód w 
rozpatrywanym okresie 

Wniosek o utratę dochodu – ZAŁĄCZNIK 

7 
 

 

18. Dokument określający datę uzyskania - Wnioskodawcy (studenta) lub członków Wniosek o uzyskanie dochodu – 



dochodu z jego wysokością netto z pełnego 

miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dochód został osiągnięty 

rodziny jeśli uzyskano dochód w 

rozpatrywanym okresie 
ZAŁĄCZNIK 7 
 

Dotyczy 2020 roku do nadal 

19.  
Inne dokumenty mające wpływ na 

obliczenie dochodu rodziny studenta 

- Wnioskodawcy (studenta) lub członków 

rodziny 

W zależności od indywidualnej sytuacji 

rodziny studenta 

 

Przypomina się, że wszystkie dokumenty w językach obcych muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego na język polski 


