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DZIAŁ STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH 
Collegium Norvidianum (parter) – pokoje CN –001, 001A, 001B,  002A (wg kierunków studiów)
Przyjęcia interesantów:  poniedziałek, wtorek – 8.30-10.30,  11.15-13.15 

środa – 11.15-13.15  
czwartek, piątek – 8.30-10.30,  11.15-13.15

Informacje oraz obowiązujące wnioski można znaleźć na stronie: www.kul.pl/pomocmaterialna

Terminy składania wniosków
Przypominamy, że rozpatrywane są tylko wnioski z kompletem dokumentów.

Studenci i doktoranci, ubiegający się jednocześnie o miejsce w domu studenckim oraz stypendium socjalne 
lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, składają tylko jeden wniosek o pomoc materialną do 31 sierpnia br.

Studenci i doktoranci, ubiegający się o stypendium socjalne  
lub o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski

do 15 września br. za wyjątkiem osób przyjętych na 
studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, 
chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz doktoranci ubiegający się 
o stypendium dla najlepszych doktorantów do 30 września br.

Wnioski o pomoc materialną można składać w DSSS osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.  W roku akademickim 2016/2017 dochód netto na 1 osobę w rodzinie  
uprawniający  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosił 1043 zł (netto). (Wyżej wymieniony dochód w roku akademickim 2017/2018 może ulec zmianie).

STYPENDIUM SOCJALNE
Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć następujące dokumenty za 2016 rok:
1.  ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO, dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, 

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób (Dz. U. 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), uzyskanym w roku podatkowym poprze-
dzającym rok akademicki (bez względu na to czy jest wykazany dochód) – według wzoru obowiązują-
cego do świadczeń rodzinnych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2.  OŚWIADCZENIE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych, przez osoby fizyczne 
lub karty podatkowej  (wzór oświadczenia jest dostępny w DSSS i na stronie  
www.kul.pl/pomocmaterialna – wnioski i druki – załącznik nr 5).

3.   ZAŚWIADCZENIE członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie 
zdrowotne (np: z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akade-
micki, w którym przyznawane są stypendia.

4.  W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumen-
ty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne 
do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy 
przetłumaczyć na język polski zgodnie z § 4 ust. 6-7  Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 
studentom i doktorantom KUL.

5.  ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA – o powierzchni gospodarstwa rolnego 
w ha przeliczeniowych (dotyczy tylko członków rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodar-
stwo rolne).  
Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić 
dodatkowo:

 a)  umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 b)  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 

do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 c)  umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z po-

bieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

  Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przelicze-
niowego w 2015 wynosiła 1975 zł. Przelicznik za 2016 rok zostanie ogłoszony przez GUS we wrześniu 
2017 r.

6.  ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO SZKÓŁ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
 a) do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypa-

da w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;

 b)  oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświad-
czenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).

7.   KSERO AKTU URODZENIA – w przypadku rodzeństwa w wieku do 7 lat.
8.  KSERO AKTU ZGONU – w przypadku śmierci członka rodziny.
9.  ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW
 a)  kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 

w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 
treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowią-
zujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.  
W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student składa 
pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej 
za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok 
alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”.

 b)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub czę-
ściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 c)  zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskutecz-
ności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, 
z którego określa się dochód;

 d)  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 
związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, 
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do jej podjęcia lub brakiem możliwości 
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, 
jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 e)  odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 f)  kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowi-

tych kosztów utrzymania dziecka;
 g)  kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.
10.   INFORMACJĘ Z SĄDU o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypad-

ku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.
11.  KOPIĘ KARTY POLAKA LUB POBYTU
12.  OSOBA ZAKONNA, ubiegająca się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązana jest do 

przedstawienia zaświadczenia od przełożonego prowincjalnego lub przełożonego domu o miesięcznej 
wysokości zapewnionych jej środków na utrzymanie w danym roku akademickim.

13.  DUCHOWNY DIECEZJALNY, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest 
do przedstawienia zaświadczenia od władz diecezjalnych o miesięcznej wysokości zapewnionych mu 
środków na utrzymanie w danym roku akademickim.

Student /doktorant ma obowiązek zgłaszania Komisji Stypendialnej zmian, które zachodzą w składzie rodziny,dochodach rodziny,  
toku studiów i innych mających wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej.

FORMY POMOCY MATERIALNEJ
1. STYPENDIUM  SOCJALNE 
 a) ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA

2. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
3. STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

4. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5. MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania stypendiów zawiera „Regulamin 
przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” oraz stosowne załączniki, z który-
mi wnioskodawca ma obowiązek zapoznać się. Powyższe dokumenty są dostępne 
na stronie www.kul.pl/pomocmaterialna oraz na tablicy ogłoszeń (parter 
Collegium Norvidianum – obok Działu Studenckich Spraw Socjalnych).



 − renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 − renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w prze-

pisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 − świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i upraw-

nieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

 − dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 − świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom depor-
towanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich;

 − emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 
1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów;

 − renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 
oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym 
pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy;

 − zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych;

 − środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynaro-
dowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przy-
znanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub 
instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, 
gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania 
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc;

 − należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równo-
wartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.);

 − należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych 
i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnie-
nia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skut-
kom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym 
funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych;

 −  należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariu-
szy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym 
osoby te uzyskały dochód;

 − dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produk-
cyjnej pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne;

 − stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. 
zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznawane na podstawie ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym 
przyznawane uczniom lub studentom, za wyjątkiem wymienionych w § 13 ust. 2 załącznika nr 10;

 − kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wyko-
nujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;

 − należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położo-
nych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane 
z tytułu wyżywienia tych osób;

 − dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191  z późn. zm.);

 − dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych;

 − ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”;

 − ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003–2006;

 − świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
 − dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne – oznacza gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym);
 − dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 
i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;

 − renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 − alimenty na rzecz dzieci;
 − zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej;
 − świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 − kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych;
 − świadczenie rodzicielskie ;
 − zasiłek macierzyński, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 − świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220).

SKŁAD RODZINY STUDENTA/DOKTORANTA
Szczegółową definicję rodziny studenta/doktoranta zawiera ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 
179 ust. 4 stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, 
uwzględnia się dochody osiągane przez: 

 − studenta/doktoranta;
 − małżonka studenta/doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta bądź 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;

 − rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta/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.

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może 
uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta/doktoranta, nawet jeżeli z nimi 
zamieszkuje np. babcia lub dziadek studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka 
studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta/doktoranta.

Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny  
spoczywa na studencie i doktorancie.

Student lub doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez 
osoby wymienione w § 15 ust. 1 lit. c Regulaminu:
1)  w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten 

fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 a) ukończył 26 rok życia
 b) pozostaje w związku małżeńskim,
 c)  ma na 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,
 d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
lub
 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  c)  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty 

określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada  2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych;

  d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożo-
nym oświadczeniu.

W uzasadnionych przypadkach komisje mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej 
o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny oraz uwzględnić tę sytuację przy ocenie 
spełnienia przez studenta kryterium trudnej sytuacji materialnej. W przypadku niedostarczenia przez studenta 
wyżej wymienionego zaświadczenia, komisje mogą wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień.  Niezłożenie 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY
Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatko-
wo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:
 a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
 b) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 d)  utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensa-

cyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 e)  wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a 

ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.);
 f )  utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 g)  utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń 

lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku 
ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

 h) utratę świadczenia rodzicielskiego 
 i) utratę zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 j)    utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym
Do wniosku należy dołączyć:

 − dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty 
dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

 − zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przy-
padku bezrobotnych członków rodziny studenta lub studenta, o ile osoby te wliczane są do składu rodziny studenta 
(zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wysokości netto);

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

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:
 a) zakończenie urlopu wychowawczego;
 b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
 d)  uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 e)  rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia 

w rozumieniu art. 14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 f )  uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
 h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 i)   uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym.
Do wniosku należy dołączyć:

 − dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka jego rodziny oraz liczbę pełnych 
miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia (w roku akademickim 2017/2018 podstawą ustalenia upraw-
nień stanowi dochód za 2016 rok, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym);

 − dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres przyznawania stypendium.

STUDENT/DOKTORANT ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO PRZEDSTAWIENIA DOCHODÓW RODZINY, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH  
(dochody te nie są wykazywane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego).  Dochody te dokumentuje się dodatkowo zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody albo innymi zaświadczeniami lub 
decyzjami.  Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (j.t., Dz.U. 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) dochodami niepodlegającymi opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych są:


