
Lp Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia Dotyczy
Sytuacja, która dotyczy studenta, 
rodziców czy rodzeństwa wpisanego do 
wniosku:

Uwagi DODATKOWE INFORMACJE

wniosek należy wypełnić elektronicznie 
poprzez Wirtualną Uczelnię  lub USOSweb, 
wydrukować i dostarczyć do dziekanatu

Wniosek musi być wydukowany z systemu, należy wypełnić 
oświadczenia, podpisać

UWAGA! Studenci I i II roku wypełniają 
wnioski w USOSweb. 

Wniosek wydrukowany z USOS musi zawierać oświadczenie o 
dochodach (również rejestrowany elektronicznie)

2.

zaświadczenie z urzędu skarbowego o 
dochodzie  podlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych za rok 2019

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego 
uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego 
rodzeństwa osiągającego dochody

byłeś zatrudniony w poprzednim roku 
rozliczeniowym (umowa: zlecenie, o dzieło, o 
pracę)

na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 
30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych,

W związku z wprowadzeniem dochodów zwolnionych z podatku dla 
osób, które nie ukończyły 26 roku życia- należy zgłosić przy 
wydawaniu zaświadczenia, że konieczne jest umieszczenie wszystkich 
dochodów z roku bazowego zarówno opodatkowanych jak i 
zwolnionych z podatku. 

wzór oświadczenia -

Załącznik nr 1 

jestes zatrudniony lub pobierasz rentę lub 
emeryturę, jesteś ubezpieczony w ZUS

Zaświadczenie dotyczy każdego członka 
rodziny, który uzyskał dochody w 2019 roku.

Oświadczenie dopuszczalne jest w 
przypadku braku dochodu (nie dotyczy 
rolników) Proszę nie wpisywać kwot 

Rolnicy - patrz punkt 32 dokumenty 
fakultatywne
wzór oświadczenia -
Załącznik nr 2 

wykaz dochodów nieopodatkowanych

DOKUMENTY FAKULTATYWNE (DODATKOWE)

(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Lp Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia Dotyczy Uwagi

1.

zaświadczenie Urzędu Skarbowego o 
wysokości przychodu z działalności 
podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego 
uczącego się rodzeństwa prowadzącego 
zryczałtowaną działalność gospodarczą

prowadzisz działalność gospodarczą 
przynajmniej od poprzedniego roku 
rozliczeniowego

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 

Przy działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych 
również jest konieczne umieszczenie tej informacji na zaświadczeniu. 
Jeżeli podatek z działalności jest rozliczany i płacony w formie karty 
podatkowej należy w zaświadczeniu umieścić roczną wysokość 
opłaconego podatku! Jeżeli w formie ryczałtu- koniecznie wysokość 
stawki podatkowej!

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się złożenie oświadczenia 

dochód (wpisany w system) nie przekracza 
528 zł, ale razem z pobranymi stypendiami, 
zasiłkami z OPS - przekracza ta kwotę

może być oświadczenie- zał .8

oświadczenie zał nr 8 o sytuacji majatowej i dochodowej studenta z 
uzasadnieniem i wyliczeniem poszczególnych kwot składających się na 
sume większą niż 528 zł/osobę/miesiąc (każda przedstawiona kwota 
musi być poparta dokumentami z odpowiednich urzędów)

Załącznik nr 8

jesteś rolnikiem, jestes ubezpieczony w 
KRUS

jestes ubezpieczony przez rodzica lub 
członka rodziny

oświadczenie o dochodach 
nieopodatkowanych   w roku 2019

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego 
uczącego się rodzeństwa

zaświadczenia  lub oświadczenie 
członków rodziny zawierające informację 
o wysokości zapłaconych  składek na 
ubezpieczenie zdrowotne w roku 
kalendarzowym 2019

jeżeli dochód  w rodzinie (do 528,00 zł) 
uprawnia do korzystania z MOPS   

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego 
uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego 
rodzeństwa osiągającego dochody

Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej 
sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i 
rodziny studenta  lub decyzja o przyznaniu 
lub odmowie przyznania pomocy w formie 
zasiłku celowego, okresowego, stałego lub 

innego 

2.
wnioskodawcy, członków rodziny 

wnioskodawcy

Dochody takie jak: Zasiłki rodzinne, zasiłki 
pielęgnacyjne, 500+, 300+, świadczenia z OPS, 
stypendia socjalne, dochody innych członków 

rodziny (dorosłego rodzeństwa, dziadków 
mieszkających w tym samym domu) nie są 

wliczane do dochodów, ale stanowią dochód 
rodziny, dlatego mogą być wpisane w 

oświadczeniu jako kwoty podnoszące wysokość 
dochodów w gospodarstwie domowym.

Zaświadczenie (w uzasadnieniu) powinno zawierać szczegółowe kwoty 
miesięczne lub roczne i być poparte dokumenami/ decyzjami 

urzędowymi. Zaświadczenia informujace, że nie korzystacie czy nie 
pobieracie Państwo żadnych środków pieniężnych nie będzie brane 

pod uwagę. Musimy mieć jasną sytuację finansową.

4.

DODATKOWE INFORMACJE

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE I OWBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH STUDENTÓW I PEŁNOLETNICH UCZĄCYCH SIĘ CZŁONKÓW RODZINY)

dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Składki, które widnieją na zaświadczeniach z ZUS są wyższe, co 
przekłada się na zmniejszenie dochodów na członka rodziny i tym 
samym zwiększa szansę na wyższe stypendium 

zaświadczenia z KRUS muszą zawierać informację o pobieranym lub 
nie- zasiłku chorobowym w roku bazowym!

przy wpisywaniu dochodów nieopodatkowanych proszę nie zapominać 
o wpisywaniu: zasiłków z OPS, wszelkich otrzymywanych dodatków, 
pobieranych stypendiów (wszelkich)  w roku poprzednim (w pozycji 10- 
INNE)

1. Wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawcy

3.



dochód (wpisany w system) nie przekracza 
528 zł, ale nawet razem z pobranymi 
stypendiami, zasiłkami z OPS -nie przekracza 
tej kwoty

musi być zaświadczenie z OPS

Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej sytuacji dochodowej i 
majątkowej studenta i rodziny studenta  lub decyzja o przyznaniu lub 
odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, 
stałego lub innego.  Zaświadczenie (w uzasadnieniu) powinno zawierać 
szczegółowe kwoty miesięczne lub roczne i być poparte dokumenami/ 
decyzjami urzędowymi. Zaświadczenia informujace, że nie korzystacie 
czy nie pobieracie Państwo żadnych środków pieniężnych nie będzie 
brane pod uwagę. Musimy mieć jasną sytuację finansową. 

do dokumentów należy dołączyć informację 
o przetwarzaniu danych osobowych - wzór 
informacji -

Załącznik nr 3 

wzór oświadczenia -

Załącznik nr 4

5.

dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i 
dzieci poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu 
urodzenia lub zaświadczenie o 
uczęszczaniu do szkoły), 

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo 
do 18. roku życia 

UWAGA! akt urodzenia dotyczy rodzeństwa 
niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu 
(do lat 6)

UWAGA! akt urodzenia dotyczy rodzeństwa 
niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu 
(do lat 6)

Dzieci i młodzież szkolna dostarczają zaświadczenia ze szkół ważne na 
bieżący rok szkolny na który składacie wniosek

6.
zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa 
lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej  

wnioskodawcy posiadającego uczące się 
rodzeństwo pomiedzy 18. a 26. rokiem 
życia 

rodzeńswto uczy się lub studiuje
uwaga zaświadczenie na rok akademicki 
2020/2021 należy uzupełnić – do 20 
października bieżącego r.

7.

zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu 
statusu osoby bezrobotnej (rodzice, 
współmałżonek) wraz z informacją o 
wysokości pobranego zasiłku/stypendium za 
pierwszy pełny miesiąc pobierania 
świadczenia

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, 
współmałżonka, niepracującego, uczącego 
się rodzeństwa 

nie masz zatrudnienia i jesteś zarejestrowany 
w urzędzie pracy

Zaświadczenie musi być datowane jak najbliżej daty składania wniosku. 
Zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej 
(rodzice, współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego 
zasiłku/stypendium za pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczenia 
(zaświadczenie powinno mieć datę jak najbliższą dacie składania 
wniosku o stypendium- jest ważne tylko pół roku, należy pamiętać o 
dostarczeniu kolejnego na nowy semestr)

wzór oświadczenia -
Załącznik nr 5

9.
zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu 
zdrowotnemu wydane przez ZUS lub Zakład 
Pracy 

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, 
współmałżonka -  niezarejestrowanych w 
Urzędzie Pracy

10.
kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa 
studenta

wnioskodawcy pozostającego w związku 
małżeńskim

student składający wniosek pozostaje w 
związku małżeńskim

11

kopia orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności lub równoważny 
dokument, w przypadku gdy na utrzymaniu 
studenta, jego małżonka lub rodziców 
studenta pozostaje dziecko 
niepełnosprawne bez względu na wiek

wnioskodawcy posiadającego 
rodzeństwo/dzieci posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności, stopniu 
niepełnosprawności lub inny równoważny 
dokument

starasz się o zwiększenie styp. socjalnego z 
tytułu ciężkiej choroby członka rodziny

 dokument potwierdzający ciężką lub przewlekłą chorobę członka 
rodziny studenta. Dokumentem, który nie podważa choroby może być 
zaświadczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenia od 
specjalistów o chorobie i konieczności stałego i kosztownego leczenia. 
Dokumenty z leczenia szpitalnego czy wyniki badań nie będą brane pod 
uwagę, ponieważ komisja stypendialna nie czuje się kompetentna do 
oceny stanu zdrowia członka rodziny czy samego studenta w oparciu o 
wyniki badań czy zalecone leki.  Przy dołączeniu dokumentów o stanie 
zdrowia któregokolwiek z członków rodziny należy dołączyć 
oświadczenie o RODO (zał nr 3 z tabeli), wypełnia osoba kórej dotyczą 
dane wrażliwe lub opiekun

12.

kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu 
rodzinnego stwierdzającego 
przysposobienie lub zaświadczenie sądu 
rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-
opiekuńczego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o 
przysposobienie dziecka

wnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie 
zastępczej

pozostajesz w pieczy zastępczej
Do zaświadczenia należy dołączyć dokument o pobieranych 
świadczeniach i ich wysokości np. z PCPR

starasz się o zwiększenie styp. socjalnego z 
tytułu ciężkiej choroby członka rodziny

w  poprzednim roku rozliczeniowym nie byłes 
zatrudniony i ta sytuacja trwa do dnia 

składania wniosku

nie masz zatrudnienia i nie jesteś 
zarejestrowany w urzędzie pracy

3.
dokument potwierdzający ciężką lub 
przewlekłą chorobę członka rodziny 
studenta

oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w 
kraju i za granicą  w roku 2019

wnioskodawcy i pełnoletnich członków 
rodziny, jeżeli nie złożyli zeznania w 
urzędzie skarbowym

Dokumentem który nie podważa choroby może być zaświadczenie o 
niepełnosprawności czy zaświadczenia od specjalistów o chorobie i 
konieczności stałego i kosztownego leczenia. Dokumenty z leczenia 
szpitalnego czy wyniki badań nie będą brane pod uwagę, ponieważ 

komisja stypendialna nie czuje się kompetentna do oceny stanu 
zdrowia członka rodziny czy samego studenta w oparciu o wyniki badań 

czy zalecone leki.

Proszę zwrócic uwagę, że oświadczenie jest o nieosiąganiu dochodów- 
więc naturalnym jest wpisanie 0 zł, a nie wpisywanie kwot spisanych z 
zaświadczeń Urzedu Skarbowego. Jeżeli student lub członek rodziny 

mają dochody- nie wypełniaja tego załącznika.

Przy rodzicach bezrobotnych, niezarejestrowanych w UP, należy 
dostarczyć zał. 5 + zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Bez 
tych dokumentw nie możemy policzyć rodzica do dochodów.

8.
pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez 
pracy w kraju i poza jego granicami w 

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, 
współmałżonka - niezarejestrowanych w 

wnioskodawcy w przypadku starania się o 
stypendium socjalne w zwiększonej 
wysokości z tytułu ciężkiej lub przewlekłej 
choroby rodzica lub rodzeństwa studenta

4.



13. kopia aktów zgonu rodzica/-ów 
wnioskodawcy w zależności od zaistniałej 
sytuacji

starasz się o zwiększenie styp. socjalnego z 
tytułu sieroctwa

14.
kopia odpisu prawomocnego wyroku 
orzekającego rozwód lub separację 
rodziców 

wnioskodawcy w przypadku rozwodu lub 
separacji rodziców

rodzice są po rozwodzie

15.

kopia odpisu prawomocnego wyroku 
zasądzającego alimenty albo ugody 
sądowej, bądź ugody zawartej w 
postępowaniu mediacyjnym, dotycząca 
obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona 
w sądową klauzulę wykonalności, w 
przypadku osób pobierających naukę

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli mają zasądzone 
alimenty

masz zasądzone alimenty

16.

postanowienie lub zaświadczenie komornika 
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 
egzekucji alimentów a także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy w przypadku uzyskania 
alimentów niższych niż zasądzone w 
wyroku lub ugodzie sądowej 

nie otrzymujesz alimentów do których jeden z 
rodziców został zobowiązany

17.

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 poza rodziną

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do 
płacenia alimentów na osoby spoza rodziny 
wnioskodawcy

rodzic płaci alimenty na osoby poza rodziną 
wpisaną we wniosku

18.
przekazów lub przelewów pieniężnych 
dokumentujących faktyczną 
wysokość płaconych  alimentów

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do 
płacenia alimentów na osoby spoza rodziny 
wnioskodawcy

rodzic płaci alimenty na osoby poza rodziną 
wpisaną we wniosku

19.
zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 
o wysokości wypłaconego świadczenia

wnioskodawcy i rodzeństwa 
przedkładających dokument od komornika 
o bezskuteczności egzekucji alimentów

nie otrzymujesz alimentów do których jeden z 
rodziców został zobowiązany

20.
kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w 
przypadku, gdy ojciec jest nieznany

wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od 
zaistniałej sytuacji

21.
zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu 
wychowawczego i okresie, na jaki został 
udzielony oraz o okresach zatrudnienia

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli doszło do utraty lub 
uzyskania dochodu w rozpatrywanym 
okresie z powodu przebywania na urlopie 
wychowawczym

w poprzednim roku pracowałem, ale utraciłem 
zatrudnienie i na chwilę składania wniosku 
przez wnioskodawce nie masz zatrudnienia

dotyczy 2019 r. do nadal. UWAGA! w roku 
akad. 2020/21 utratą dochodu jest również 
obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z 
działalności gospodarczej z powodu 
przeciwdziałania epidemii
definicja utraty dochodu
dotyczy 2019 r. do nadal

definicja uzyskania dochodu

Załącznik nr 6

25.
kopia ostatniej decyzji o przyznaniu 
renty/emerytury

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli utrzymują się z renty 
lub emerytury

masz przyznana rentę lub emeryturę

26.

zaświadczenie z Urzędu Gminy o 
posiadaniu gospodarstwa rolnego lub 
nieruchomości w roku 2019 lub kopia 
nakazu płatniczego

wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli 
posiadają gospodarstwo rolne 

posiadasz grunty rolne
zaświadczenie jest obowiązkowe dla 
rolników - niezależnie od wielkości 
posiadanego gospodarstwa rolnego

Jeżeli posiadacie Państwo grunty w kilku gminach, a właścicieli jest 
wielu, proszę o pisemną informację: jakie wielkości hap mamy brać pod 
uwagę

27.
zaświadczenia z KRUS o wysokości 
wypłaconego zasiłku chorobowego w roku 
2019

rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami 
lub podlegają ubezpieczeniu KRUS

jestes rolnikiem
zaświadczenie z KRUS o opłacanych składkach i pobranych 
ewentualnych zasiłkach chorobowych za poprzedni rok rozliczeniowy

w poprzednim roku nie pracowałem (lub 
podjąłeś zatrudnienie w kolejnych miesiącach 

roku bazowego), ale/i obecnie jestem 
zatrudniony (umowa o pracę, zlecenia, o 

dzieło) (tzw dochody uzyskane)

założyłeś działalność gospodarczą w 
bieżącym roku

wzór oświadczenia -

dokument określający datę utraty dochodu 
wraz z wysokością utraconego dochodu

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli utracono dochód w 
rozpatrywanym okresie

23.

dokument określający datę uzyskania 
dochodu z jego wysokością netto z pełnego 
miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym dochód został osiągnięty

wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli uzyskano dochód w 
rozpatrywanym okresie

Jeżeli w roku bazowym lub kolejnym (przed złożeniem wniosku o 
stypendium) któryś z członków rodziny utracił pracę, należy dostarczyć 

dokument rozwiązania umowy +  PIT 11 od pracodawcy za 2019. W 
przypadku zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu COVID-19 należy 

dostarczyć zaświadczenie z podaniem zmienionej kwoty 
wynagrodzenia.

Jeżeli w trakcie roku bazowego (w kolejnych miesiącach roku- nie od 
poczatku roku) któryś z członków rodziny podjął pracę, należy 

dostarczyć  umowę z datą początkową +  PIT 11 od pracodawcy za 
2019. Jeżeli praca została podjęta po roku bazowym ( w roku 

kelandarzowym składania wniosku) : wówczas należy dostarczyć 
umowę + zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia 

za drugi pełny miesiąc.

24.
oświadczenie o wysokości dochodu z 
działalności gospodarczej

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego 
uczącego się rodzeństwa

22.



28. kopia umowy dzierżawy

wnioskodawcy i członków rodziny w 
przypadku oddania części lub całości 
znajdującego się w posiadaniu rodziny 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę 
(możemy brać pod uwagę umowy na 
min.10 lat zawarte w urzędzie)

wydzierżawiłeś część lub całość posiadanych 
guntów

na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu 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

Ksero umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat podpisanej w urzędzie 
gminy (przy krótszych umowach lub ich braku - wliczamy grunty do 
dochodów). Proszę o podanie informacji w formie oświadczenia (jeżeli 
nie ma podanych w umowie dzierżawy konkretnych kwot) w jakiej 
wysokości pobraliście Państwo czynsz czy płatność za dzierżawę w 
roku bazowym.

29.

kopia umowy zawartej w formie aktu 
notarialnego, w przypadku wniesienia 
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną

wnioskodawcy i członków rodziny w 
przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do użytkowania przez rolniczą 
spółdzielnię produkcyjną

30.

zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu 
Gminy o pobieranych świadczeniach 
rodzinnych za rok 2019 lub decyzja o 
przyznaniu tych świadczeń i ich wysokości

wnioskodawcy, jeżeli w rodzinie jest osoba 
uprawniona do otrzymywania świadczeń 
rodzinnych( np. zasiłek rodzinny)

pobierasz zasiłki rodzicielskie, pielęgnacyjne, 
celowe, socjalne lub inne z urzędu gminy lub 
OPS

wzór oświadczenia -
Załącznik nr 7

32. zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS
wnioskodawcy, członków rodziny 
wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub 
podlegają ubezpieczeniu KRUS

jesteś rolnikiem, jestes ubezpieczony w 
KRUS

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający świadczenie może domagać się innych dokumentów.

WAŻNE !

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu.

Stypendium socjalne w okresie epidemii
W związku z obowiązującym stanem epidemii, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U., poz. 695) wprowadzono następujące zmiany w ubieganiu się o świadczenia:
od dnia 18 kwietnia do 30 września 2020 r. do wniosków o stypendium socjalne nie wymaga się zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta,
w drugim semestrze roku akademickiego 2019/20, dopuszcza się umożliwienie otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi przez studentów, którzy odbywają studia dłużej niż 6 lat.

student składający wniosek pozostaje w 
związku małżeńskim

31.
oświadczenie studenta o nieprowadzeniu 
wspólnego gospodarstwa domowego z 

wnioskodawcy, jeżeli nie wykazuje 
dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia 


