
Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie roku akademickiego w razie: 
1) zwiększenia się albo zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 
26 roku życia przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu, 
2) utraty dochodu albo uzyskania dochodu, 
 3) uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile te osoby pozostają na 
utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu 
zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn, 
4) gdy student przejdzie na utrzymanie innych osób prawnie do tego zobowiązanych. 
 

Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie udokumentowaną utratę spowodowaną:  
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, renty socjalnej lub 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o 
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 

5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniu jej wykonywania  
w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 
36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  

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 przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników,  

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 
W celu udokumentowania utraty dochodu, student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty 
potwierdzające utratę dochodu, w szczególności:  
1) świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu lub zaświadczenie z Urzędu Pracy lub inny 
dokument potwierdzający fakt utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu wydany przez odpowiednie 
organy i instytucje (np. pracodawca, ZUS), 
2) w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej-oświadczenie członka rodziny 
o wysokości utraconego dochodu oraz zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. 
 
Nie stanowią utraty dochodu okoliczności wyżej niewymienione, w szczególności: przebywanie na urlopie 
bezpłatnym, zmiana warunków umowy, w tym zmniejszenie wymiaru etatu lub liczby przepracowanych godzin, 
zajęcie komornicze wynagrodzenia lub innego dochodu, grzywny, kary pieniężne, szkody rolnicze, 
zakończenie wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego np. w sytuacji przekroczenia kryterium 
dochodowego lub ukończenia 25. roku życia. 
 
 
 
 
 
 
 



Za uzyskanie dochodu przyjmuje się wyłącznie dochód uzyskany w związku z:  
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, renty socjalnej lub 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o 
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,  

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po 
okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników,  

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 
W celu udokumentowania uzyskania dochodu student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty 
potwierdzające jego uzyskanie, w szczególności: 
1) umowę o pracę lub zaświadczenie płatnika dochodu lub inny dokument potwierdzający fakt uzyskania 
dochodu wydany przez odpowiednie organy lub instytucje (np. pracodawca, ZUS), 
2) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w 
których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki, 
3) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, 
4) w przypadku uzyskania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej: 
a) dokument potwierdzający fakt rozpoczęcia lub wznowienia pozarolniczej działalności gospodarczej, 
b) oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu oraz liczbie miesięcy, w których dochód 
był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 
c) oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok akademicki. 
 
Nie stanowią uzyskania dochodu okoliczności wyżej niewymienione, w szczególności: ustalenie prawa do 
alimentów, zmiana wysokości wynagrodzenia lub wymiaru etatu, przyznanie odszkodowania. 
 
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką 
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód członka 
rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany  
w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten 
jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.  
 
W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ustala się 
na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium. 
 



W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką 
opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są 
stypendia lub po tym roku, ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.  
 
Student ma obowiązek zgłosić fakt uzyskania dochodu przez siebie lub członka rodziny w okresie pobierania 
stypendium. W przypadku, gdy dotychczasowy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje 
utratę prawa do stypendium (lub jego zmniejszenie), nie przysługuje ono, lub jest zmniejszone od miesiąca 
następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu. 
 
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli 
w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskano dochód u tego samego pracodawcy lub 
zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęto pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 


