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L.p. Rodzaj dokumentu Skąd uzyskać Kogo dotyczy 

1 Kserokopia dowodu osobistego  Student 

2 Zaświadczenie o dochodach za 2017 r. 

(NIE MOŻE BYĆ PIT!!!) 

Urząd Skarbowy Każdy dorosły członek 

rodziny 

3 Zaświadczenie o dochodach netto za 

3 ostatnie miesiące 

Zakład pracy (druk 

WSAiB) 

Każdy dorosły członek 

rodziny 

4 Akt urodzenia dziecka/dzieci Urząd Stanu 

Cywilnego 

Student, który jest 

rodzicem 

5 Zaświadczenie o nauce dziecka / 

rodzeństwa 

Szkoła, do której 

uczęszcza 

Każda osoba powyżej 16 

lat, jeśli się uczy 

6 Zaświadczenie o figurowaniu / nie 

figurowaniu w ewidencji działalności 

gospodarczej 

Urząd Skarbowy Każdy dorosły członek 

rodziny 

7 Zaświadczenie o dochodzie netto za 

cały 2017 rok 

Urząd Skarbowy Osoby prowadzące 

działalność 

8 Zaświadczenie o figurowaniu/ nie 

figurowaniu w spisie bezrobotnych 

Urząd Pracy Każdy dorosły członek 

rodziny będący osobą 

bezrobotną 

9 Zaświadczeni o posiadaniu / nie 

posiadaniu prawa do zasiłku  

Urząd Pracy Każdy dorosły członek 

rodziny będący osobą 

bezrobotną 

10 Zaświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego i osiąganych z 

niego dochodach 

KRUS Każdy dorosły członek 

rodziny posiadający 

gospodarstwo 

 

11 Zaświadczenie o wnoszeniu składek 

na ubezpieczenie rolników 

KRUS Każdy dorosły członek 

rodziny posiadający 

gospodarstwo 

12 Zaświadczenie o wysokości renty lub 

emerytury za 3 ostatnie miesiące 

ZUS Każdy członek rodziny 

będący na rencie lub 

emeryturze 

13 Aktualna decyzja o wysokości renty 

lub emerytury 
 Każdy członek rodziny 

będący na rencie lub 

emeryturze 

14 Umowa o najem mieszkania 

(stypendium w zwiększonej 

wysokości) 

  

15 Akty zgonu rodzica Urząd Stanu 

Cywilnego 

Student, w przypadku 

gdy rodzic nie żyje 

16 Wyrok sądu ws. zasądzenia alimentów 

+ przekazy pieniężne alimentów 
 Student, który otrzymuje 

alimenty na siebie lub 

dziecko 

17 Zaświadczenie o wysokości dodatków 

pobieranych z pomocy społecznej 

MOPS/GOPS Student lub rodzic / 

opiekun prawny 
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18 Zaświadczenie o wysokości 

wynagrodzenia osiąganego w walucie 

opcje 

Zakład pracy Każdy domownik 

pracujący za granicą 

19 Oświadczenie o braku dochodu Druk WSAiB Każdy członek rodziny 

nie posiadający źródła 

dochodu 

20 Deklaracja o dochodach Druk WSAiB Każdy członek rodziny 

prowadzący działalność 

gospodarczą  

rozliczający się na  

podstawie przepisów o 

zryczałtowanym  

podatku dochodowym od 

niektórych  

przychodów osiąganych  

przez osoby fizyczne 

 


