WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE
NA ROK AKADEMICKI 2022/23

Uwaga!
Wnioski o stypendium przyjmuje
Dział Obsługi Studentów
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy kierować je na adres:

Dział Obsługi Studentów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162 pok. 156 a
02-554 Warszawa

Każdą składaną kserokopię należy potwierdzać
okazaniem oryginału ! Nie przyjmujemy samych
kserokopii lub skanów !

Wykaz dokumentów dotyczy obywateli polskich oraz nw. cudzoziemców*:
- cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 pkt 2-8 ustawy z dn. 20.07.2018r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy cudzoziemców, którzy rozpoczną
studiowanie od roku 2019/20)
- cudzoziemców, którzy na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dn. 27.07.2005r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym studiują na zasadach obowiązujących obywateli polskich
(dotyczy cudzoziemców, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/20)
* studenci cudzoziemcy, skierowani przez inne uczelnie na studia na SGH w ramach
umów lub programów wymiany studenckiej lub w ramach studiów podwójnego
dyplomu, nie mogą ubiegać się o stypendium !
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I. Dokumenty obowiązkowe dla wszystkich:
1. wniosek o stypendium socjalne /do wygenerowania wyłącznie z systemu USOSweb/
2. oświadczenie o dochodach za rok 2021 /do wygenerowania wyłącznie z systemu
USOSweb/
3. oświadczenie studenta o gospodarstwie domowym /do pobrania z systemu
USOSweb lub ze strony DOS www.sgh.waw.pl/stypendia
4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021 rok o dochodach opodatkowanych
na zasadach ogólnych* dla studenta oraz każdego pełnoletniego członka rodziny
(pełnoletniego na dzień składania wniosku); zaświadczenie należy złożyć nawet
w przypadku nieposiadania żadnych dochodów w 2021 roku; (UWAGA! Dochody
z inwestycji giełdowych także wlicza się do dochodu!);
- w przypadku cudzoziemców:
o
jeżeli student lub któryś z pełnoletnich członków rodziny przebywał w 2021r.
choć część roku w Polsce: zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego
o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych* za rok 2021 (nawet
w przypadku braku dochodów)
o
w przypadku studenta oraz pozostałych pełnoletnich członków rodziny, nie
przebywających w Polsce w 2021r.: zaświadczenie o dochodach za 2021r. dla
studenta oraz każdego pełnoletniego członka rodziny studenta z odpowiedniego
urzędu w kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza
przysięgłego języka polskiego
o
jeżeli student lub któryś z pełnoletnich członków rodziny część 2021r.
przebywał w Polsce, a część w kraju pochodzenia: należy dostarczyć zarówno
zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na
zasadach ogólnych* za rok 2021 (nawet w przypadku braku dochodów), jak i
zaświadczenie o dochodach za 2021r. z odpowiedniego urzędu w kraju pochodzenia
wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego
5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021 rok o przychodach wolnych od
podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla studenta oraz
każdego pełnoletniego członka rodziny (pełnoletniego na dzień składania wniosku);
zaświadczenie należy złożyć nawet w przypadku nieposiadania ww. przychodów
w 2021 roku;
Ww. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno zawierać informacje
o dochodach osób poniżej 26 r.ż. zwolnionych z PIT ORAZ o dochodach osób,
które przeniosły swoje miejsce zamieszkania do Polski zwolnionych z PIT,
dochodach osób posiadających co najmniej czworo dzieci zwolnionych z PIT,
dochodach osób, które po ukończeniu 60. r.ż. kobiety/65. r.ż. mężczyźni pomimo
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nabytych uprawnień do emerytury nadal pracują zwolnionych z PIT (dotyczy
dochodów od 01.01.2022 na podstawie ustawy Polski Ład), tj. o dochodach
wymienionych jak poniżej:
- przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia
zdrowotne (tzw. dochody osób poniżej 26 r.ż. zwolnione z PIT);
– przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152
lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku
pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o składki na
ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy
dochodów od dn. 01.01.2022 na podstawie ustawy Polski Ład);
– przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152
lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych
według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszonych o składki na
ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotyczy
dochodów od dn. 01.01.2022 na podstawie ustawy Polski Ład);
– dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt
152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a (dotyczy
dochodów od dn. 01.01.2022 na podstawie ustawy Polski Ład).
- w przypadku cudzoziemców:
o

jeżeli student lub któryś z pełnoletnich członków rodziny przebywał w 2021r.
choć część roku w Polsce: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021 rok
o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 148 i 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych dla studenta oraz każdego pełnoletniego członka rodziny
(pełnoletniego na dzień składania wniosku); zaświadczenie należy złożyć nawet
w przypadku nieposiadania ww. przychodów w 2021 roku.

Zakres dochodów, jakie powinno zawierać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
jak powyżej.
6. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych
w roku 2021 (a nie za rok 2021!) od dochodów opodatkowanych na zasadach
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ogólnych* – jedno oświadczenie dla wszystkich członków gospodarstwa
domowego, podpisane przez studenta (do oświadczenia należy wpisać studenta
oraz wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy na dzień składania
wniosku mają ukończone 18 lat, nawet jeśli nie miały odprowadzanej składki
zdrowotnej) /do pobrania z systemu USOSweb lub ze strony DOS
www.sgh.waw.pl/stypendia
* dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c,
30e i 30f ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
** należy wpisywać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne od dochodów
opodatkowanych na zasadach ogólnych ! Nie należy wpisywać np.:
- składki zdrowotnej od działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem/kartą
podatkową,
- składki zdrowotnej rolników zapłaconej do KRUS (wyjątek stanowi składka
zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej – tę składkę
należy wpisać),
- składki zdrowotnej opłacanej przez Urząd Pracy z tytułu bycia bezrobotnym bez
prawa do zasiłku (składkę zdrowotną od wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych należy
wpisać)
7. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku 2021 – jedno oświadczenie
dla wszystkich członków gospodarstwa domowego, podpisane przez studenta
(do oświadczenia należy wpisać studenta oraz wszystkich członków gospodarstwa
domowego, którzy na dzień składania wniosku mają ukończone 18 lat, nawet jeśli nie
uzyskiwali w/w dochodów) /do pobrania z systemu USOSweb lub ze strony DOS
www.sgh.waw.pl/stypendia
(dotyczy m.in. dochodów z gospodarstwa rolnego, zasiłków chorobowych
z KRUS, alimentów, dochodów z zagranicy oraz innych, wymienionych w pouczeniu
dochodów)
(Uwaga! W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego: nie ma znaczenia, czy
rodzina rzeczywiście osiąga dochody z gospodarstwa rolnego, czy też nie. Liczy się
fakt posiadania gospodarstwa rolnego.)
W przypadku cudzoziemców, osiągających dochody z gospodarstwa rolnego: należy
dostarczyć
dodatkowo
informację
o
zasadach
wyliczania
dochodu
z gospodarstwa rolnego w ich kraju.
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II. Dodatkowe dokumenty obowiązkowe dla tych studentów, którzy
ubiegają się o stypendium w zwiększonej wysokości:
1. Dokumenty potwierdzające sieroctwo lub półsieroctwo studenta, który nie ukończył
26 roku życia (akt zgonu rodzica lub obojga rodziców; w przypadku cudzoziemców:
wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego)
2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dwóch członków
gospodarstwa
domowego; w przypadku cudzoziemców: wraz z tłumaczeniem wykonanym przez
tłumacza przysięgłego języka polskiego
3. Zaświadczenie z polskiego ośrodka pomocy społecznej o aktualnym korzystaniu
przez studenta lub rodzinę, na utrzymaniu której pozostaje student, ze wsparcia
ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych,
określonych w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021r. poz.
2268 i 2270 oraz z 2022r. poz. 1, 66 i 1079).
UWAGA: chodzi wyłącznie o zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej !
Nie chodzi o świadczenia rodzinne, typu 500+, zasiłek rodzinny, świadczenie
opiekuńcze!)
W przypadku otrzymywania wyłącznie świadczeń rodzinnych, typu 500+, zasiłek
rodzinny, świadczenie opiekuńcze, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie
rodzicielskie, becikowe, itp., NIE MOŻNA ubiegać się o stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości!

III. Dokumenty zależne od sytuacji indywidualnej:
1. Zaświadczenie z polskiego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku
przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych
przez centrum usług społecznych – z centrum usług społecznych, właściwego dla
miejsca zamieszkania studenta o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz
rodziny studenta, wystawione w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku - w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego obowiązującego w systemie pomocy
społecznej (tj. 600 zł).
Uwaga!
Przez zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych
o sytuacji majątkowej i dochodowej należy rozumieć:
•

zaświadczenie wskazujące, jakim majątkiem i dochodem dysponuje rodzina
i student, wystawione przez OPS po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Zaświadczenie potwierdzające pobieranie (lub nie) świadczeń z pomocy społecznej
lub odmowa wydania zaświadczenia nie są właściwe.
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Zaświadczenie powinno być aktualne, tj. wystawione w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz wystawione przez ośrodek
pomocy społecznej / centrum usług społecznych, działające w polskim systemie
pomocy społecznej (czyli położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
Dotyczy to również cudzoziemców.
W przypadku, gdy do wniosku nie dołączy się z uzasadnionych powodów
właściwego zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej / centrum usług
społecznych, należy:
1) złożyć
pisemne
wyjaśnienia
dotyczące
uzasadnionych
przyczyn
niedostarczenia ww. zaświadczenia, dołączając dokumenty to poświadczające;
2) udokumentować źródła utrzymania rodziny (chodzi o dodatkowe źródła,
niewymienione w oświadczeniu o dochodach, na podstawie którego wyliczony
został dochód na osobę w systemie USOSweb).
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021r. o dochodach opodatkowanych
w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej - zaświadczenie
musi złożyć student oraz każda pełnoletnia osoba w gospodarstwie domowym
studenta, ale tylko wówczas, gdy student/członek gospodarstwa domowego uzyskiwał
dochody opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej
UWAGA: zaświadczenie z US powinno obowiązkowo zawierać informację
o rocznej wartości zapłaconego podatku (w przypadku karty podatkowej)
lub o rocznej wartości przychodu oraz zastosowanej stawce podatkowej
(w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego) !
3.

Oświadczenie członka rodziny uzyskującego dochody opodatkowane ryczałtem
ewidencjonowanym lub kartą podatkową o wysokości dochodu uzyskanego po
roku 2021 - oświadczenie musi złożyć JEDYNIE ten członek rodziny, który
działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym/ kartą
podatkową rozpoczął DOPIERO PO DNIU 31.12.2021r. – tj. który nie osiągał
dochodów z tego rodzaju działalności w roku 2021r., a uzyskał je dopiero po
31.12.2021r. /do pobrania ze strony DOS www.sgh.waw.pl/stypendia

4. Aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26
rokiem życia; (UWAGA! Potwierdzeniem pobierania nauki jest wyłącznie zaświadczenie ze
szkoły/uczelni. Nie uznajemy kserokopii legitymacji uczniowskiej lub studenckiej. Jeżeli
rodzeństwo dostało się na I rok studiów i uczelnia nie ma możliwości wystawienia ww.
zaświadczenia, honorujemy zaświadczenie uczelni potwierdzające przyjęcie na studia, jednak
Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu nauki
w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia semestru!); w przypadku cudzoziemców: wraz z

tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego
5.

poświadczenie utraty dochodu, jeśli któryś z dochodów już nie trwa;
w przypadku umowy o pracę – świadectwo pracy, w przypadku umowy zlecenia
/o dzieło – umowa z datą początkową i końcową lub zaświadczenie od pracodawcy;
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w przypadku cudzoziemców (nie pracujących w Polsce): zaświadczenie od
pracodawcy o okresie uzyskiwania dochodu wraz z tłumaczeniem wykonanym przez
tłumacza przysięgłego języka polskiego
6.

w przypadku dochodów uzyskiwanych dopiero od 01.01.2022r. i trwających na
dzień składania wniosku – poświadczenie uzyskania dochodu – np. dla umowy
o pracę/zlecenia/o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy z podaną datą rozpoczęcia
zatrudnienia/umowy wraz z kwotą netto otrzymaną za miesiąc, następujący po
miesiącu,
w
którym
została
zawarta
umowa;
w przypadku cudzoziemców (nie pracujących w Polsce): wraz z tłumaczeniem
wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego

7.

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na
rzecz studenta i jego rodzeństwa lub odpowiednio dzieci studenta;
w przypadku cudzoziemców: wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza
przysięgłego języka polskiego
Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie,
jednak składając wniosek należy poinformować o tym pracownika Biura.
Jeżeli rodzic zalega z alimentami lub ich nie płaci lub płaci w niepełnej wysokości,
potrzebne jest zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów za cały
2021r. oraz zaświadczenie o otrzymywaniu/nieotrzymywaniu świadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego za cały 2021r.
Dokumentem potwierdzającym wysokość alimentów może być jedynie:
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących
do alimentów
Nie mogą być uwzględniane alimenty płacone dobrowolnie, np. na podstawie ugody
zawartej przed notariuszem. Nie mogą być również uwzględniane alimenty, których
wysokość wynika jedynie z przedstawionych przelewów pieniężnych. W takich
przypadkach należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach ojca.
Jeżeli alimenty nie są płacone np. z powodu ukończenia 18 lat przez studenta,
należy dostarczyć zaświadczenie o dochodach obojga rodziców.

8.

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową
lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
w przypadku cudzoziemców: wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza
przysięgłego języka polskiego

9.

skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców
w przypadku cudzoziemców: wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza
przysięgłego języka polskiego
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Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie,
jednak składając wniosek należy poinformować o tym pracownika Biura.
10. dokumenty poświadczające pracę za granicą w przypadku, gdy student lub któryś
z członków
rodziny
posiadał
zatrudnienie
poza
granicami
kraju;
(UWAGA! Należy dostarczyć dokumenty wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
które zawierają informację o okresie trwania zatrudnienia, jego formie oraz wysokości
miesięcznych dochodów netto; dochody przelicza się według kursu walutowego NBP na
ostatni dzień roboczy roku 2021).

11. odpis zupełny aktu urodzenia studenta, jeżeli ojciec studenta jest nieznany lub
jeżeli nazwisko ojca jest inne, niż nazwisko studenta, bądź rodzeństwa studenta;
w przypadku cudzoziemców: wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza
przysięgłego języka polskiego
Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie,
jednak składając wniosek należy poinformować o tym pracownika Biura.
12. odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa studenta, jeżeli nazwisko rodzeństwa
studenta jest inne, niż nazwisko studenta;
w przypadku cudzoziemców: wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza
przysięgłego języka polskiego
Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie,
jednak składając wniosek należy poinformować o tym pracownika Biura.
13. odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa / odpis skrócony aktu urodzenia
dzieci – jeżeli student pozostaje w związku małżeńskim lub ma na utrzymaniu dzieci
swoje lub małżonka; w przypadku cudzoziemców: wraz z tłumaczeniem wykonanym
przez
tłumacza
przysięgłego
języka
polskiego
Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie,
jednak składając wniosek należy poinformować o tym pracownika Biura.

UWAGA! W przypadkach nie objętych niniejszym wykazem, Komisja ma prawo
wezwać studenta do uzupełnienia dokumentów dotyczących źródła dochodu lub składu
rodziny.
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Załączniku nr 1
do Regulaminu świadczeń dla studentów, dostępnym na stronie:
www.sgh.waw.pl/stypendia => zakładka STYPENDIUM SOCJALNE -> AKTY PRAWNE
-> Regulamin świadczeń dla studentów
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