
1 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o pomoc materialną: 

1. Oświadczenia o dochodach studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny  

2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny 
studenta o wysokości dochodów (lub ich braku) z 2017 roku, podlegających opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

3. Zaświadczenia z ZUS-u lub KRUS-u studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o 
pełnej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku (9%). Zaświadczenie to jest 
wymagane od studenta i członków rodziny studenta, którzy w 2017 roku osiągali dochody 

wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego i nie są to dochody utracone.  

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się w 2017 roku na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o:  

- formie opłaconego podatku,  

- wysokości przychodu  

- stawce podatku,  

- wysokości opłaconego podatku   

5. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2017 roku dochodu niepodlegającego 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz dokumenty potwierdzające źródło, rodzaj i 
wysokość dochodów   

6.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w  2017 roku wyrażonej w 
hektarach przeliczeniowych  

7. Kserokopia decyzji ZUS o przyznanej emeryturze lub rentach (w tym rodzinnych) 

8. Zaświadczenie o zasiłkach chorobowych członka rodziny studenta ubezpieczonego w KRUS 

9. W przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu 
rodziny - umowa dzierżawy, zawarta zgodnie przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników 
albo umowa oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących  z 
Sekcji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

10. W przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną  - umowa zawarta w formie aktu notarialnego 

11. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu 
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, kopie przelewów pieniężnych lub 
przekazów dokumentujących faktyczną wysokość otrzymanych alimentów (w przypadku uzyskania 
alimentów niższych niż zasadzone w wyroku lub ugodzie sądowej), zaświadczenie komornika  o 
całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów, oświadczenie o wysokości otrzymanych 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 

12. Kopia orzeczenia  sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka 
13. Kopia odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieka naprzemienną 

obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,  
14. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu, kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sadową do ich płacenia na rzecz 
osoby spoza rodziny 

15. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne  
16. Decyzja właściwego organu lub oświadczenie o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej  z określeniem 

jej wysokości, decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z podaniem ich 
wysokości 
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17. W przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest 
zaświadczenie o niepobieraniu w 2017 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

18. Kopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka 

19. Kopia orzeczenia sądu o ustaniu opieki prawnej nad małoletnim   
20. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,  

21. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopia odpisu wyroku sądu w sprawie 
rozwodu lub separacji oraz w sprawie alimentów albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica 

22. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia rodzeństwa (lub dziecka) lub zaświadczenie ze szkoły w 
przypadku gdy rodzeństwo (lub dziecko) nie ukończyło 18 roku życia, zaświadczenie ze szkoły o 
pobieraniu nauki pełnoletniego rodzeństwa (lub dziecka) do ukończenia 26 roku życia, w 
przypadku, gdy ojciec jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka 

23. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków 
rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub 
rodziny studenta 

24. Zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz o wysokości osiąganego dochodu netto, 
umowy cywilnoprawne, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty oraz inne dokumenty 
potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodu - w przypadku zaistnienia konieczności 
udowodnienia przez studenta samodzielności finansowej 

25. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  
26. W przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy 

potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, wraz z 
informacją o wysokości pobieranego zasiłku (netto) oraz okresie jego otrzymywania albo pisemne 
oświadczenie o braku zatrudnienia, braku osiągania jakichkolwiek dochodów i braku rejestracji w 
powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej 

27. W przypadku, gdy student lub rodzice studenta nie pracują i nie są zarejestrowani w Urzędzie 
Pracy należy udokumentować, z jakiego źródła podlegają ubezpieczeniu 

28. Zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie np. w 
domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, 
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole 
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie  

29. W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe 
dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające 
dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Osoby te 
dołączają również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub ich braku za 2017 rok. 

30. W przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość 
utraconego dochodu netto  

31. W przypadku uzyskania dochodu w 2017 roku - dokument określający wysokość uzyskanego przez 
członka rodziny dochodu netto oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany  

32. W przypadku uzyskania dochodu po 2017 roku – dokument określający wysokość dochodu netto 
uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 
osiągnięty  

33. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta lub 
studenta i o okresie na jaki został on udzielony  

34. W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych - aktualne zaświadczenia lub decyzje o ich 
wysokości w 2017 roku wydane przez właściwe organy 

35. W przypadku cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej takie 
dokumenty jak np. ksero karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenie na pobyt czasowy w związku z 
okolicznością, o której mowa w art.127,art.159 ust.1 lub art.186 ust 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm) lub w związku z 
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, ksero Karty 
Polaka  

 


