
STYPENDIA –  JAK, GDZIE, KIEDY ? 

STYPENDIUM SOCJALNE,  DODATEK MIESZKANIOWY  

  

 dochód uprawniający do stypendium socjalnego – 782 zł netto; 

 rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych – 2011;  

 wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę  

w rodzinie studenta, 

 wysokości wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dwa razy  

w roku akademickim (zwykle pod koniec października i marca), 

 każdy student, który otrzyma stypendium socjalne i zakwateruje się w akademiku uczelni lub na 

kwaterze może otrzymać także dodatek mieszkaniowy do stypendium socjalnego. 

 

Uwaga: o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się wyłącznie zamiejscowi studenci/doktoranci 

studiów stacjonarnych. Zamiejscowym jest osoba, której miejsce pobytu stałego znajduje się  

w miejscowości niebędącej siedzibą wydziału, z której planowy dojazd publicznymi środkami 

lokomocji do siedziby wydziału wynosi co najmniej godzinę, albo osoba będąca sierotą zupełnym lub 

będąca wychowankiem domu dziecka, a także osoba nieposiadająca miejsca stałego zameldowania.  

Wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku: 

Wszyscy studenci/doktoranci ubiegający się o pomoc materialną składają: 

 zaświadczenia (Załącznik 1A) z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiąganych 

przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny za ostatni rok rozliczeniowy (2011) jeżeli 

dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

ogólnych albo zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego; 

Zaświadczenie powinno uwzględniać: kwotę dochodu, podatku, oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne odliczonych od dochodu. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne dokumentuje się 

zaświadczeniem wydanym przez ZUS lub stosownym oświadczeniem (Załącznik 3A). 

oraz dodatkowo: 

- Jeśli członkowie rodziny studenta prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

lub w formie karty podatkowej, należy złożyć : 

 oświadczenia (Załącznik 1B) o wysokości dochodu w ostatnim roku rozliczeniowym (2011) jeżeli 

członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, 

pomniejszonej o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne   



 

- Jeśli student lub członkowie jego rodziny uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu, należy 

złożyć: 

 oświadczenia (Załącznik 1 C) dotyczące dochodu nieopodatkowanego uzyskanego w roku 2011 (np. 

gospodarstwo rolne, alimenty, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego). W przypadku uzyskiwania 

takich dochodów ich otrzymywanie i wysokość należy potwierdzić odpowiednim dokumentem.     

Dokumentacja dotycząca dochodów nieopodatkowanych 

- Jeśli członkowie rodziny studenta lub studenci posiadają gospodarstwo rolne, należy złożyć: 

 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub oświadczenie w tej sprawie (Załącznik 2C), 

 umowę dzierżawy, zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu rodziny 

studenta lub studenta w dzierżawę, 

 umowę dzierżawy zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 

do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

 umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem 

renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących  

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Obwieszczenie prezesa GUS o wysokości dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych za 1 ha przeliczeniowy w 2011 r. pojawi się we wrześniu br.  Zgodnie z obwieszczeniem 

Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 23 września 2010 r. – wysokość przeciętnego dochodu  

z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r -  wynosiła 2.278 zł.  

- Jeśli studenci oraz członkowie rodziny studenta płacą lub otrzymują alimenty należy dostarczyć 

odpowiednio: 

 kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, albo 

kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów 

oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, 

a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż 

zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, 

 decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i ich miesięcznej 

wysokości,  

 odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, 

 kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 



Do dochodów do celów stypendialnych nie wlicza się m.in.: 

- zasiłków rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków do lokali mieszkalnych, 

nieotrzymywanych alimentów, świadczeń pomocy materialnej wypłacanych studentom lub uczniom  

z budżetu państwa, stypendiów unijnych i in.   

 Dochód utracony 

Jeżeli dochód wykazany w dokumentacji został utracony w roku 2011 lub 2012 przed złożeniem wniosku 

stypendialnego, można wnioskować o niewliczanie go do dochodu do celów stypendialnych (należy 

wypełnić oświadczenie na 4 stronie wniosku stypendialnego) i złożyć odpowiednią dokumentację dochodu 

utraconego odpowiednio np.  (PIT nr 11 od pracodawcy, świadectwo pracy, zaświadczenie  

o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzje o wstrzymaniu bądź zaprzestaniu wypłaty: renty 

rodzinnej, zasiłku dla osób bezrobotnych, akt zgonu rodzica od którego były zasądzone alimenty) 

 Dochód uzyskany 

Jeśli w rodzinie studenta/doktoranta w roku 2012 został uzyskany stały dochód, który trwa do chwili 

składania wniosku którego nie wykazano w roku 2011 w żadnym dokumencie należy go wykazać w chwili 

składania wniosku stypendialnego wraz z odpowiednim Załącznikiem 1D, który wypełni pracodawca  

w przypadku dochodów z zatrudnienia, opodatkowanych na zasadach ogólnych, w przypadku  uzyskania 

dochodu z emerytury, renty, bądź zasiłku dla bezrobotnych należy złożyć odpowiednią decyzję o przyznaniu 

i wysokości świadczenia. Do celów stypendialnych będzie wzięty dochód z pierwszego pełnego miesiąca 

zatrudnienia lub uzyskania świadczenia. 

 dochody uzyskiwane z umowy o dzieło nie są dochodem uzyskanym ani utraconym 

Kiedy student może być uznanym za osobę samodzielną finansowo? 

Student/doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a) posiadał stale źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2011),  

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2012), 

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit a) i b) nie jest mniejszy niż 1.30 sumy kwot 

określonych w art. 5 ust 1 i art. 6 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(tj. 782,60)  

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym  

z nich. 

 

Jeżeli wszystkie podane warunki nie zostaną spełnione łącznie, ubiegając się o stypendium należy 

przedstawić dochody rodziców, którzy na podstawie przepisów prawa są zobowiązani do 

utrzymywania studiującego dziecka niezależnie od jego wieku oraz stanu cywilnego. 

Jak dokumentować skład rodziny? 

 

We wniosku stypendialnym dokumentuje się stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku. 

Do składu rodziny można wliczyć wyłącznie: rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, małżonka 

oraz dzieci będące na jego utrzymaniu, rodzeństwo będące na utrzymaniu rodziców pobierające naukę do 

26. roku życia (rodzeństwo niepełnosprawne bez względu na wiek), własne dzieci; (dziadków, 

konkubenta, narzeczonego, rodzeństwa nieuczącego się, lub rodzeństwa uczącego się, które ukończyło 

26  rok życia nie można wliczyć do składu rodziny). 



 

- Jeśli student posiada rodzeństwo lub własne dzieci należy złożyć: 

 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka 

jest nieznany, dla rodzeństwa lub dzieci do 7-go roku życia, 

 zaświadczenie lub oświadczenie (Załącznik 8 A-student lub 9 A-doktorant) o uczęszczaniu do szkoły 

lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia, 

 informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka,  

w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego 

dziecka, 

 odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka, 

 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko 

niepełnosprawne bez względu na wiek.  

Inne dokumenty: 

 akt zgonu nieżyjącego członka rodziny; 

 decyzję/e o przyznaniu renty rodzinnej; 

 odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację; 

- Jeśli w rodzinie studenta są osoby bezrobotne należy dostarczyć: zaświadczenie z urzędu pracy 

potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku. 

Należy pamiętać, że to na studencie/doktorancie spoczywa obowiązek złożenia kompletnej  

i prawidłowej dokumentacji stypendialnej.  W uzasadnionych przypadkach (np. przy bardzo niskim 

dochodzie na osobę w rodzinie) Dziekan będzie mógł zażądać doręczenia OPINII jednostki w systemie 

pomocy społecznej (tj. MOPS) odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób  

i rodzin i uwzględnić ją przy przyznawaniu stypendium. 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO USTALENIA DOCHODÓW 

STUDENTA DO CELÓW STYPENDIALNYCH OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO 

REGULAMINU (Załącznik nr 9 w przypadku doktorantów) 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA DOCHODU RODZINY STUDENTA  OKREŚLA 

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO REGULAMINU (Załącznik nr 10 w przypadku doktorantów) 
 

STYPENDIUM SPECJALNE 

 przysługuje studentom/doktorantom  niepełnosprawnym, 

 do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne 

orzeczenie ZUS,   

 wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności. 

ZAPOMOGA 
 przysługuje osobie, która przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej 

zdarzeniem losowym,  

 zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.  



STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 przysługuje studentom od drugiego roku studiów, będzie  przyznawane na wniosek studenta, który 

uzyskał w poprzednim roku studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym. 

 szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiągnięć we 

wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów określa Załącznik nr 10 do Regulaminu. 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

 przysługuje : 

- na pierwszym roku studiów za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, 

- na drugim i kolejnych latach po spełnieniu łącznie nst. Warunków: bardzo dobre lub dobre wyniki 

egzaminów objętych programem studiów, postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej, szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną. 

 szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiągnięć we 

wniosku o stypendium  dla najlepszego doktoranta określa Załącznik nr 11 do Regulaminu. 

 

Student ubiegający się o pomoc materialną załącza do wniosków niezbędne oryginały dokumentów 

lub ich uwierzytelnione kopie. Kopia dokumentu może być uwierzytelniona przez pracownika 

Dziekanatu, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.  

Gdzie  złożyć wniosek? 

 wszystkie wnioski stypendialne należy składać w dziekanacie wydziału/ sekretariacie studiów 

doktoranckich, najlepiej osobiście, 

 świadczenia pomocy materialnej przyznaje dziekan wydziału. 

 Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium ? 

 o stypendium socjalne (Załącznik nr 1) i specjalne (Załącznik nr 2) do 10 dnia każdego miesiąca, 

począwszy od października 2012  do czerwca 2013,  

 jeżeli wniosek wraz z pełną dokumentacją został złożony po 10 dniu danego miesiąca stypendium 

można otrzymać dopiero od miesiąca następnego, 

 jeżeli wniosek został złożony w terminie lecz jest niekompletny, należy go uzupełnić w ciągu 

7 dni. Jeśli brakująca dokumentacja nie zostanie dostarczona w terminie, wniosek będzie rozpatrzony 

dopiero po jego uzupełnieniu lub pozostanie bez rozpatrzenia, 

 o stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 4) wraz z dokumentacją składa się   

do 15 października danego roku ak. 

 o stypendium dla najlepszego doktoranta odpowiednio (Załącznik nr 4 lub 5) wraz z dokumentacją 

składa się do 10 października danego roku ak. 

 o zapomogę – do 10 dnia danego miesiąca przez cały rok akademicki (również w czasie wakacji) 

jednak nie później niż 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego. 



 

Na jaki okres przyznawane są świadczenia? 

 stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy w roku akademickim tzn. od października do czerwca, 

 stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, w semestrze letnim będzie ono przyznawane 

ponownie, a jego kwota może ulec zmianie w zależności od dotacji przyznanej uczelni na kolejny 

rok budżetowy, (nie ma obowiązku składania nowego wniosku stypendialnego w semestrze letnim, 

jeżeli sytuacja materialna lub rodzinna nie uległa zmianie), 

 stypendium rektora oraz stypendium specjalne przyznawane jest na rok akademicki (9 miesięcy), 

lecz jego wysokość w semestrze letnim także może ulec zmianie.  

Kiedy nastąpi wypłata? 

 pierwsza wypłata stypendium w semestrze zimowym nastąpi w listopadzie, na konto wpłyną 

wówczas pieniądze także za październik; 

 kolejne wypłaty, następujące zwykle w trzeciej dekadzie miesiąca, ustalane są odrębnie  

w każdym miesiącu i ogłaszane na stronie internetowej http://student.us.edu.pl/; 

 pierwsza wypłata stypendium w semestrze letnim nastąpi w kwietniu ( za marzec i kwiecień łącznie) 

 ostatnia wypłata stypendiów ma miejsce w czerwcu, z wyjątkiem dodatku mieszkaniowego za 

czerwiec, który wypłaca się w lipcu. 

 

UWAGA!!! 

Każdy student ubiegający się o stypendium składa - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy 

materialnej na innym kierunku studiów (Załącznik nr 7 i 8 -doktoranci) 

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 

studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej z wyjątkiem studentów, którzy kontynuują 

studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) w celu uzyskania tytułu zawodowego 

magistra lub równorzędnego (magisterskie uzupełniające) nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat 

 

KONIECZNIE PODAJ W DZIEKANACIE NUMER SWOJEGO OSOBISTEGO RACHUNKU 

BANKOWEGO, BO TYLKO NA KONTO MOŻEMY PRZELAĆ PRZYZNANE CI 

STYPENDIUM.  UCZELNIA NIE WYPŁACA STYPENDIÓW W KASACH. 

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów wraz ze wszystkimi 

wzorami  druków (Załączników) znajduje na stronie internetowe uczelni 

http://student.us.edu.pl/pomoc-materialna 
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