
Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o ulgę w opłacie za studia: 

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o średnich dochodach netto z ostatnich 3 miesięcy. 

2. Oświadczenie o wysokości dochodu netto za ostatnie 3 miesiące z prowadzonej działalności 
gospodarczej opatrzone klauzulą o karalności. 

3. Odcinek renty lub emerytury z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku albo 
inny dokument potwierdzający pobierane świadczenia (np. zaświadczenie zus, krus, decyzja). 

4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego 
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się 
dochód lub nakaz płatniczy za ten rok. 

5. Student posiadający rodzeństwo uczące się składa zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu przez 
rodzeństwo nauki lub kserokopie ważnej legitymacji lub oświadczenie podpisane przez rodzica. 
W przypadku dziecka nieuczęszczającego do szkoły (w wieku do 7 lat) ksero aktu urodzenia. 

6. Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych o wysokości zasiłku netto lub 
braku prawa do pobierania zasiłku. 

7. Dokumenty składne w przypadku rodziny niepełnej: 

 kopia aktu zgonu rodzica/ów; 

 kopia odpisu aktualnego prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody zawartej przed mediatorem potwierdzonej przez sąd; 

 odpis zupełny aktu urodzenia studenta; 

 dodatkowo student może przedstawić dokumenty, które poświadczają trudną sytuację 
rodzinną np.: zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej (zasiłków 
nie wlicza się do dochodu rodziny, są jednak poświadczeniem trudnej sytuacji). 

8. Skrócony odpis aktu małżeństwa, potwierdzający fakt zawarcia związku małżeńskiego przez 
studenta. 

9. Skrócony odpis aktu urodzenia dzieci studenta. 

10. Kopie Karty Dużej Rodziny. 

11. W przypadku, gdy student spełnia warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie 
bierze się pod uwagę dochodów rodziców i rodzeństwa studenta przy ustalaniu jego sytuacji 
materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci. 

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 

 posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim trzech miesiącach; 

 jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 
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 ( w chwili obecnej 850, 20 zł netto na rodzinę);  

 nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź 
jednym z nich 


