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Załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń dla studentów TSzW 

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE:   

Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem - Załącznik  

nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Tarnowskiej Szkole Wyższej, zwanego dalej 

Regulaminem następujące dokumenty:   

1. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości 

dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach ogólnych uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzający rok akademicki, 

zwanego dalej rokiem bazowym lub o braku takich dochodów. Wymienione dokumenty 

dotyczą studenta i wszystkich członków rodziny studenta, którzy na dzień  

31 grudnia roku bazowego byli pełnoletni i pozostają na dzień złożenia wniosku  

we wspólnym gospodarstwie domowym – Załącznik 2 lub 2a do Regulaminu. 

UWAGA: Nie uwzględnia się w składzie rodziny studenta rodzeństwa powyżej 18 roku 

życia, które się nie uczy oraz uczące się po 26 roku życia. 

WYJĄTEK: Do osób należących do rodziny studenta wlicza się rodzeństwo studenta, 

któremu 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów - to do ich ukończenia oraz 

rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek. 

ZŁOŻENIE TEGO ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA JEST WYMAGANE 

OBOWIAZKOWO OD WSZYSTKICH w/w OSÓB (DOTYCZY TAKŻE OSÓB, KTORE 

NIE UZYSKAŁY DOCHODU W ROKU BAZOWYM W TYM STUDENTA I JEGO 

PEŁNOLETNIEGO RODZEŃSTWA UCZĄCEGO SIĘ).  

2.  Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące studenta lub członków jego 

rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 

bazowym, zawierające informacje odpowiednio o: 

a) formie opłacanego podatku, 

b) wysokości przychodu, 

c) stawce podatku, 

d) wysokości opłaconego podatku 

Studenci, którzy składają oświadczenia o dochodach rodziny z tytułu rozliczania  

na zasadach podatku zryczałtowanego oraz studenci, którzy dokumentują dochód  

z prowadzenia gospodarstwa rolnego, są zobowiązani  dołączyć dodatkowo zaświadczenia 

o dochodach członków rodziny z Urzędu Skarbowego, obowiązującego przy rozliczaniu na 

zasadach ogólnych (tj. ad 1).  

3.  Oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych uzyskanych w roku bazowym. Są to dochody nieopodatkowane, które  

nie są wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego. Wymienione oświadczenia 

dotyczą studenta i wszystkich członków rodziny studenta, którzy na dzień 31 grudnia roku 

bazowego byli pełnoletni, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu.  

https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17066846_art%2823%29_3?pit=2017-09-07
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Wypełnienie tego oświadczenia jest wymagane obowiązkowo od wszystkich w/w osób 

(dotyczy także osób, które nie uzyskały dochodu niepodlegających opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku bazowym: w tym studenta i jego 

pełnoletniego rodzeństwa.   

4.  Zaświadczenie lub oświadczenie studenta i członków rodziny studenta zawierające 

informacje o wysokości składek ubezpieczenia zdrowotnego w roku bazowym - 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu.  

5.  Oświadczenie o ilości miesięcy, w których uzyskiwany był dochód w roku bazowym - 

Załącznik Nr 7 do Regulaminu.  

6. Zaświadczenie z właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni uzyskanej 

w roku bazowym*   

 

* Gospodarstwo rolne to obszar o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 hap,  

przy czym obliczeń dokonuj się na podstawie hektarów przeliczeniowych. Dochód roczny  

z gospodarstwa rolnego oblicza się mnożąc liczbę hektarów przeliczeniowych w roku 

bazowym x roczną kwotę z 1 hap ogłoszonej corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa GUS. 

 

7. Umowę  dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się                            

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddaniem gospodarstwa rolnego  

w dzierżawę w związku z pobraniem renty określonej w przepisach wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

 

8. Oświadczenie o pobieraniu nauki w przypadku osób uczących się (rodzeństwa, dzieci 

studenta).  

 

9. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub 

pełnoletnich członków rodziny studenta, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta 

lub rodziny studenta.  
 

10. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie potwierdzające fakt 

pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnego 

studenta lub członka rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

Dodatkowo zaświadczenie z PUP winno zawierać informację o wysokości uzyskiwanego 

zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania lub braku prawa do 

zasiłku. 

 

11. Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce /tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm. /, w przypadku gdy dochód  netto 

przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528 zł miesięcznie, student 

zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 

dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania 

stypendium socjalnego. 

Dziekan może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa 

powyżej, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta  
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i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania 

rodziny. 

12. Inne dokumenty niezbędne do udowodnienia wysokości dochodów i nadzwyczajnej 

sytuacji studenta:    

a) w przypadku rodzin niepełnych - kopie aktów zgonu rodzica(ów) lub kopie wyroków  

o rozwodzie lub separacji, kopie odpisów wyroków zasądzających alimenty lub kopię  

odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej - w przypadku osoby 

uczącej się, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu. 

b) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec jest nieznany, 

c) zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop 

wychowawczy, 

d) dokument potwierdzający wysokość alimentów otrzymywanych bądź świadczonych na 

rzecz innych osób np. przelew lub przekaz pieniężny, pokwitowanie, zaświadczenie od 

komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów lub                     

o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 

e) decyzję właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną bądź świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego z określeniem ich wysokości otrzymanych w roku 

bazowym, 

f) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości ponoszonej przez rodzinę opłaty za pobyt 

członka rodziny, przebywającego w roku bazowym w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie np.: domy pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, areszty śledcze, zakłady 

karne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz szkoły 

wojskowe lub inne szkoły zapewniające nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, 

zakwaterowanie i umundurowanie). W przypadku złożenia oświadczenia 

potwierdzającego w/w okoliczności do wniosku należy dołączyć dowód wniesionej 

opłaty,  

g) zaświadczenie z właściwego urzędu lub oświadczenie o wysokości dochodów netto 

studenta i członków jego rodziny uzyskanych za granicą RP. Dokumenty                           

te obowiązują osoby, które pracowały poza granicami kraju  - w tym przypadku oprócz 

zaświadczenia o dochodach uzyskanych za granicą, osoby te dołączają zaświadczenie 

lub oświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w Polsce lub ich 

braku, 

h) orzeczenie Sądu Rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna dziecka, 

i) dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do 

świadczeń pomocy materialnej, 

j) inne oświadczenia i pisemne wyjaśnienia studenta składane pod odpowiedzialnością. 

I a - KWOTA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO 

Student może ubiegać się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu 

niepełnosprawności najbliższego członka rodziny (wykazanego w tym wniosku).  

Do wniosku student  jest zobowiązany dołączyć wypełniony załącznik Nr 11  

do Regulaminu. 
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13. UTRATA DOCHODU 

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku na udokumentowany wniosek studenta 

ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego. Prawo do stypendium 

socjalnego, ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym złożono wniosek:  

 

W celu udokumentowania utraty dochodu należy złożyć: 

1) wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, jeżeli student wnioskuje o utratę w trakcie roku 

akademickiego - załącznik Nr 16 do Regulaminu,   

2) dokument, w tym oświadczenie określający datę, wysokość i rodzaj utraconego dochodu, 

3) oddzielne zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, 

W przypadku, gdy członek rodziny UTRACIŁ  DOCHÓD uzyskiwany w roku bazowym 

w związku z:  
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej,  

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania  

w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej /t.j. Dz.U. z 2016 r., poz 1829 z późn. zm./, 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7) utratą 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,  

8) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ubezpieczeniu społecznym rolników. 

       ustalając jego dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

Do wniosku należy dołączyć:  

a) świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika podatku od dochodu albo inny 

dokument potwierdzający fakt utraty dochodu, 

b) dokument, w tym oświadczenie określające:  datę utraty dochodu,  wysokość 

utraconego dochodu (np. PIT 11, PIT 40), rodzaj utraconego dochodu, 

c) decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. 

d) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy lub oświadczenie o pozostawaniu                      

w rejestrze osób bezrobotnych.   
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14. UZYSKANIE  DOCHODU 

 W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał  dochód po roku bazowym z powodu:  

1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,  

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania  

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej, 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, 

8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ubezpieczeniu społecznym 

rolników. 

ustalając jego dochód uwzględnia się dochód uzyskany. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

     -  wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, jeżeli student wnioskuje o uzyskanie  

w trakcie roku akademickiego - załącznik Nr 16 do Regulaminu,   

- dokument (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), w tym oświadczenie określające 

datę uzyskania dochodu oraz  

-  wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu tj. za drugi miesiąc. 

Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania 

świadczeń wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzeń lub 

wyjaśnień, student zobowiązany jest dołączyć  je do wniosku.   

STUDENT WRAZ Z WNIOSKIEM MOŻE ZŁOŻYĆ KSEROKOPIE ZAŚWIADCZEŃ,  

ALE W MOMENCIE SKŁADANIA DOKUMENTÓW MUSI PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU 

ORYGINAŁY OSOBIE PRZYJMUJĄCEJ DOKUMENTY.   

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się                               

o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) studenta, 

2) małżonka studenta, , 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, 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.  

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17118163#art%2814%28a%29%29ust%281%28d%29%29
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Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym Uczelnia, 

nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może  uwzględniać  innych osób przy badaniu 

sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, 

rodziców małżonka studenta, dziecka rodzeństwa studenta).  

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA  

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 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, jeżeli potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu i spełnia jeden z następujących 

warunków: 

1)  ukończył 26. rok życia,  

2)  pozostaje w związku małżeńskim,  

3)  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,  

4)   osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 

5)  posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim 

roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc 

złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy 

kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada  

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Student składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym  

z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – Załącznik Nr 6 do Regulaminu. 

II. STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest obowiązany złożyć 

wniosek o przyznanie stypendium - Załącznik nr 13 do Regulaminu, do którego należy 

dołączyć:  kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu stwierdzającego 

niepełnosprawność. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności jako 

organy I instancji oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

działające jako II instancja-odwoławcza. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy, 

jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

III. STYPENDIUM REKTORA  

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów 

wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe 

we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i zajmuje odpowiednią pozycję na 

liście rankingowej. Student składa wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów - Załącznik nr 12 do Regulaminu wraz z wyliczoną średnią ocen  

z egzaminów i zaliczeń za poprzedni rok akademicki bezpośrednio w Dziekanacie Uczelni, 

celem dokonania adnotacji i zatwierdzenia wniosku. 
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IV. ZAPOMOGA 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo  

w trudnej sytuacji życiowej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student z powodu: 

choroby studenta lub członka rodziny (ojciec, matka, rodzeństwo, dziecko, żona, mąż); 

urodzenia dziecka, śmierci członka rodziny (ojciec, matka, rodzeństwo, dziecko, żona, mąż); 

nieszczęśliwego wypadku, kradzieży lub rabunku, klęski żywiołowej i innych. Student może 

otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.  Do wniosku – Załącznik Nr 14  

do Regulaminu  należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące trudną sytuację życiową 

rodziny. 

 

V. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na wskazany przez studenta 

osobisty rachunek bankowy lub rachunek, którego student jest współwłaścicielem. 


