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                Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce szczegółowo definiuje pojęcie 

rodziny studenta. Zgodnie z art. 88 przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do 

ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1. studenta; 

2. małżonka studenta, 

3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

4. będące  utrzymaniu osób, o których mowa w punktach 1-3 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. 

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych 

przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, 

nawet jeżeli z  nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, teściów 

studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona jedynie w związku faktycznym. 

Student, który pozostaje w związku nieformalnym nie może przy ustalaniu sytuacji 

materialnej uwzględnić dochodu partnera, nawet, jeżeli posiadają wspólne dzieci.  

Opiekun faktyczny  a opiekun prawny 

               Ustawa nie określa w sposób szczególny znaczenia pojęć opiekun prawny i opiekun 

faktyczny. Dlatego też należy stwierdzić, że opiekunem prawnym będzie osoba, której 

powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i 

opiekuńczym.  Opiekunem faktycznym studenta nie jest osoba, która faktycznie opiekuje się 

studentem np. mąż matki studenta niebędący jego ojcem, który go nie przysposobił gdy był 

małoletni, konkubent matki, dziadkowie lub inni członkowie rodziny, z którymi student 

mieszka, natomiast jest nim osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do 

sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Za opiekuna prawnego i 

faktycznego uznaje się zatem osoby, które dla udowodnienia tego faktu mogą przedłożyć 

wyrok sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób wlicza się do dochodu rodziny 

studenta. 

Rodzina niepełna 

              W przypadku gdy student wychowywany jest w rodzinie niepełnej, wówczas 

drugiego z rodziców nie uwzględnia się, pod warunkiem, że student właściwie tą sytuację 

udokumentuje przedstawiając: 



1. w przypadku śmierci rodzica – skrócony odpis aktu zgonu, 

2. w przypadku separacji lub rozwodu rodziców – prawomocny wyrok sądu, 

potwierdzający daną sytuację oraz wysokość zasądzonych alimentów, 

3. w przypadku zaginięcia jednego z rodziców – zaświadczenie z Policji o przyjęciu 

zgłoszenia zaginięcia, 

4. w przypadku gdy rodzic jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia, 

5. w przypadku gdy rodzic przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatnie 

całodobowe utrzymanie – zaświadczenie z tej instytucji. 


