
Stypendium Szkolne 

Wymagane dokumenty 

 dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku: 

1. z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie,  

2. z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopia umowy, kserokopia rachunku 

lub oświadczenie;  

3. z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – kserokopia odcinka 

świadczenia, kserokopia decyzji o przyznaniu i wysokości świadczenia lub oświadczenie,  

4. z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub 

oświadczenie,  

5. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,  

 dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej: 

1. działalność na zasadach ogólnych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była 

prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz kserokopia zeznania 

podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 

poprzedni rok lub oświadczenie, 

2. działalność w formie uproszczonej – kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok 

podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy lub 

oświadczenie, 

3. działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym 

dochodzie, 

4. działalność w formie karty podatkowej – kserokopia decyzji o ustaleniu wysokości karty 

podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie, 

 kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, 

kserokopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej 

przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody 

wpłaty, 

 w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia 

alimentacyjne)- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranych tych 

świadczeń, 

 

egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku 

lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 

 stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie 

o jego wysokości, 

 

 



 w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej zaświadczenie 

potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z 

miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub oświadczenie o wysokości 

pobranych zasiłków stałych lub okresowych ( nie wliczamy zasiłków jednorazowych ) 

 

 dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów 

przeliczeniowych, 

Uwaga: Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane 

inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem. 


