
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez 

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych 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: 

1 ukończył 26. rok życia, 

2 pozostaje w związku małżeńskim, 

3 ma na utrzymaniu dzieci,  

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 nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami jest wyższy 

lub równy  1,15 sumy kwoty określonych w art. 5 ust. 1 i w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj 930,35  

 

Student może złożyć wniosek o stypendium socjalne bez udokumentowania dochodów rodzica lub 

rodziców oraz nie wliczać rodzica lub rodziców do składu rodziny, jeżeli: 

1) spełnia jeden z warunków wskazanych wyżej 

2) na rzecz studenta ustalone zostało świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

3) rodzice lub jedno z rodziców studenta nie żyje, 

4) ojciec studenta jest nieznany, 

5) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz studenta od drugiego z rodziców 

zostało oddalone, 

6) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania studenta 

i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego studenta 

 

Jeżeli student wychowywał się w rodzinie zastępczej, to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje 

się tylko dochody uzyskane przez studenta, z wyłączeniem pomocy pieniężnej z Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie.  

 

Fakt samodzielnego zamieszkiwania studenta poza domem rodzinnym nie zwalnia jego rodziców od 

obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości 

studenta za zerową. 

 

Stałym źródłem dochodu studenta/doktoranta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także 

m.in. renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia. Stałe 

źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w roku. W szczególnych 

przypadkach można uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta 

później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z 

ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. 

  

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on 

dokumentować dochody przedstawiając m.in. zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy 

cywilnoprawne, decyzje o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia 



o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy 

o wysokości osiągniętego dochodu i inne). 

 

Jeżeli żaden z podanych warunków nie zostanie spełniony, ubiegając się o stypendium należy 

przedstawić dochody rodziców, którzy na podstawie przepisów prawa są zobowiązani do utrzymywania 

studiującego dziecka niezależnie od jego wieku oraz stanu cywilnego. 

 


