
WYKAZ DOKUMENTÓW 
 

1) zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej, dotyczący m. in. 
pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej), 30b (podatek od 
dochodu m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), 30c 
(podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), 30e (podatek od dochodu z odpłatnego 
zbycia nieruchomości) i 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla każdego członka rodziny, wydane 
przez właściwy urząd skarbowy, a zawierające informacje o:  

a) wysokości dochodu tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez 
pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania  
o należny podatek dochodowy  

b) wysokości podatku należnego 

c) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu  
2) zaświadczenie właściwego organu (ZUS, KRUS, zakład pracy) albo oświadczenie członków 
rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  
3) w przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który 
ukończył 18. rok życia, składa zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieosiąganiu dochodu lub 
oświadczenie (załącznik nr 6) 
4) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w ostatnim roku podatkowym, zawierające informacje 
odpowiednio o:  

1) formie opłacanego podatku,  

2) wysokości przychodu,  

3) stawce podatku,  

4) wysokości opłaconego podatku  
5) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie pełnoletnich członków rodziny  
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej  (załącznik nr 7) 
6) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym 
niepodlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych 

7) aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły (z września) lub szkoły 
wyższej (z października)  

8) kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 

9) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 
lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis 
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w 
rodzinie lub poza rodziną 

10) zaświadczenie właściwego organu gminy o: posiadaniu bądź nieposiadaniu przez każdego 
członka rodziny gospodarstwa rolnego, wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  
w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy (według 
aktualnego stanu) lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 8) 

11) zaświadczenie z odpowiedniego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach z 
funduszu alimentacyjnego oraz dodatkach z tytułu samotnego wychowywania dziecka - w przypadku, 
gdy student nie otrzymuje zasądzonych alimentów 
12) zaświadczenie o rentach socjalnych, zasiłkach dla bezrobotnych, zasiłkach przedemerytalnych, 
pobieranym dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego i innych z 
odpowiednich instytucji i urzędów (aktualne – z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów) 



13) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez 
prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta studiującego w 
systemie niestacjonarnym - aktualne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub oświadczenie 
o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami wraz z kopią zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego 
14) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, 
oraz o okresach zatrudnienia  

15) kopia aktów zgonu rodziców (w przypadku, gdy jeden rodzic lub oboje nie żyją)  
16) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym albo znacznym) lub jego 
odpowiednik, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta 
pozostaje dziecko lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek 
17) kopia aktu urodzenia – w przypadku dziecka lub rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w 
wieku 7 lat) 
18) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany 
19) kopia aktu ślubu studenta pozostającego w związku małżeńskim 
20) orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka 
21) umowa dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym 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  

22) umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną  

23) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich 
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny  

24) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w 
przypadku uzyskania alimentów niższych niż ustalone w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub 
ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym 
przez sąd lub zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów 

25) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu lub 
dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością z miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty 


