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WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE DOCHODÓW RODZICÓW STUDENTA, 

UWZGLĘDNIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE: 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 

1688 z późn. zm.) przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do 

ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

• studenta;  

• małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek;  

• rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek. 

W związku z powyższym student ubiegający się o stypendium socjalne wypełniając 

oświadczenie o dochodach powinien uwzględnić dochody obojga rodziców. W przypadku, 

gdy jeden z rodziców płaci na rzecz studenta alimenty, zasądzone tylko i wyłącznie wyrokiem 

sądu, bądź też wynikające z ugody sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 

przed mediatorem, należy zamiast dochodów tego rodzica doliczyć kwotę zasądzonych 

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 tego rodzica.  

W przypadku cudzoziemców pochodzących z krajów, gdzie obowiązek alimentacyjny 

rodziców wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia (np. Białoruś, Mołdawia) 

lub 23 roku życia (np. Ukraina), jeżeli alimenty nie są już płacone przez rodzica, należy 

dostarczyć zaświadczenie o dochodach tego rodzica. 

Dochody danego rodzica/rodziców nie są uwzględniane tylko i wyłącznie w niżej 

wymienionych przypadkach: 
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• Gdy rodzice dziecka nie żyją lub jeden z rodziców nie żyje (należy dostarczyć akt 

zgonu) 

• Gdy ojciec dziecka jest nieznany (należy dostarczyć odpis zupełny aktu urodzenia) 

• Gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 

zostało oddalone przez sąd (należy dostarczyć wyrok sądu) 

• Gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego 

na rzecz tego dziecka (należy dostarczyć wyrok sądu) 


