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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

a. Gdzie złożyć wniosek?  

 

 wszystkie wnioski stypendialne należy składać w dziekanacie wydziału/sekretariacie studiów 

doktoranckich, najlepiej osobiście,   

 

b. Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium ?  

 

 stypendium socjalne (załącznik nr 1 dla studentów / załącznik nr 1 dla doktorantów) i specjalne 

(załącznik nr 2 dla studentów / załącznik nr 2 dla doktorantów) do 10 dnia każdego miesiąca, 

począwszy od października 2016  do czerwca 2017, 

 jeżeli wniosek wraz z pełną dokumentacją został złożony po terminie, stypendium może być 

przyznane 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. Wniosek bez żadnej 

dokumentacji nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia.  

 wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 4 lub załącznik nr 4A) 

wraz z dokumentacją składa się do 15 października danego roku ak. 

 wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (załącznik nr 4 i załącznik nr 5) wraz z 

dokumentacją składa się do 10 października danego roku ak.  

 wniosek o zapomogę (załącznik nr 3 dla studentów / załącznik nr 3 dla doktorantów) –  

do 10 dnia danego miesiąca przez cały rok akademicki (również w czasie wakacji), jednak nie 

później niż 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego, które spowodowało pogorszenie 

sytuacji materialnej  

 

c. Na jaki okres przyznawane są świadczenia? 

 

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

czerwca   
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http://student.us.edu.pl/sites/all/files/student/Załącznik%20nr%201_2013.pdf
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 stypendium socjalne i specjalne 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  

 dodatek  mieszkaniowy  przyznawany  jest  na  okres  od  października  do  czerwca,  na  czas 

zamieszkiwania studenta/doktoranta w akademiku do dnia wykwaterowania  

 stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki (9 miesięcy), lecz jego wysokość w 

semestrze letnim może ulec zmianie.  

 

d. Kiedy nastąpi wypłata?  

 

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

wówczas pieniądze także za październik;   

 kolejne wypłaty, następują 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.  

 

e. Ważne!  

 

 Każdy student i doktorant ubiegający się o stypendium składa Oświadczenie o niepobieraniu 

świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (dla studentów – załącznik nr 7, dla 

doktorantów – załącznik nr 8)  

 Student/doktorant ubiegający się o pomoc materialną załącza do wniosków niezbędne oryginały 

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

pracownika dziekanatu, instytucję, która dokument wydała lub przez notariusza.  

 Wszystkie dokumenty na temat dochodów studenta/doktoranta cudzoziemca i członków jego 

rodziny oraz jej składu powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

 Koniecznie należy podać w dziekanacie/sekretariacie numer osobistego rachunku bankowego, 

by przyznane stypendium mogło zostać przelane na konto.   

http://student.us.edu.pl/
http://student.us.edu.pl/files/student/Za%C5%82%C4%85cznik%20S%20nr%207.pdf
http://student.us.edu.pl/files/student/Załącznik%20D%20nr%208.pdf


2. STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY  

 

a. Informacje ogólne:  

 

 dochód uprawniający do stypendium socjalnego – 935 zł netto;  

 rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych – 2015; 

wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na 

osobę w rodzinie studenta/doktoranta,  

 wysokości wszystkich stypendiów ustala rektor w porozumieniu z samorządami studenckim i 

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

 każdy student/doktorant, który otrzyma stypendium socjalne i zakwateruje się w akademiku 

uczelni lub na kwaterze, może otrzymać także dodatek mieszkaniowy do stypendium 

socjalnego. Dodatek mieszkaniowy za dany miesiąc jest wypłacany w następnym miesiącu.  

 

b. Wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku: 

 

Wszyscy studenci i doktoranci ubiegający się o pomoc materialną składają: 

 zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiąganych przez 

wszystkich pełnoletnich członków rodziny za ostatni rok rozliczeniowy tj. 2015 (załącznik nr 1A 

dla studenta, załącznik nr 1A dla doktoranta), 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  

 

Jeśli studenci/doktoranci oraz członkowie ich rodzin płacą lub otrzymują alimenty, należy dostarczyć 

odpowiednio: 

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

 odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,  

 kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka.  

 

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/zalacznik_nr_1a_studenci.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/zalacznik_nr_1_a_doktoranci.pdf


c. Dochód utracony 

 

Jeżeli dochód wykazany w dokumentacji został utracony w roku 2015 lub 2016 przed złożeniem 

wniosku stypendialnego, można wnioskować o niewliczanie go do dochodu do celów stypendialnych. 

Należy wówczas wypełnić oświadczenie na 4 stronie wniosku stypendialnego i złożyć odpowiednią 

dokumentację dochodu utraconego odpowiednio np. 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. 

 

Ważne!  

Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi 

okolicznościami:  

 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  

 utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

 wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w 

rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  

 utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych  

 utratą świadczenia rodzicielskiego 

 utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników 

 utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – 

Prawo o szkolnictwie wyższym 



 

d. Dochód uzyskany 

 

Jeśli w rodzinie studenta/doktoranta w roku 2016 został uzyskany stały dochód, trwający do chwili 

składania wniosku, którego nie wykazano w roku 2015 w żadnym dokumencie, należy go wykazać w 

chwili składania wniosku stypendialnego wraz z odpowiednimi załącznikami, tj. zaświadczenie 

pracodawcy w przypadku dochodów z zatrudnienia, opodatkowanych na zasadach ogólnych 

(załącznik nr 1D). 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. 

 

Ważne!  

Za uzyskanie dochodu uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących 

okoliczności:  

 zakończenia urlopu wychowawczego,  

 uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

 uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

  uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

 rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub wznowieniem jej wykonywania po 

okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  

 uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

 uzyskaniem  świadczenia rodzicielskiego 

 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników 

 uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

– Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

e. Kiedy student/doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania 

dochodów osiąganych przez rodziców?  

 



 w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i 

potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 11 - studenci, załącznik nr 12 - 

doktoranci) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:  

a) ukończył 26 rok życia,  

b) pozostaje w związku małżeńskim,  

c) ma na utrzymaniu dzieci,  

d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

 lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:  

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,  

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,  

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 

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, 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt 

w złożonym oświadczeniu. 

 

f. 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 niepełnoletnie będące na ich utrzymaniu, rodzeństwo pobierające naukę do 26. 

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

konkubenta, narzeczonego, rodzeństwa pełnoletniego nieuczącego się, lub rodzeństwa uczącego się, 

które ukończyło 26 rok życia nie można wliczyć do składu rodziny). 

 

g. Jeśli student/doktorant 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  o  uczęszczaniu  do  szkoły  lub  szkoły  wyższej  rodzeństwa  lub  dzieci 

wnioskodawcy do 26 roku życia,  

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/studenci_zalacznik_nr_11.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/doktoranci_zalacznik_nr_12_2.pdf


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

niepełnosprawne bez względu na wiek.  

 

h. Inne dokumenty:  

 

 akt zgonu nieżyjącego członka rodziny; 

 decyzję/e o przyznaniu renty rodzinnej; 

 odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;  

 

i. Jeśli w rodzinie studenta/doktoranta są osoby bezrobotne: 

 

Należy dostarczyć: zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z 

prawem lub bez prawa do zasiłku. 

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodów do celów stypendialnych 

określa załącznik nr 8 do regulaminu dla studentów i załącznik nr 9 do regulaminu dla doktorantów. 

Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny określa załącznik nr 9 do regulaminu dla studentów 

i załącznik nr 10 do regulaminu dla doktorantów. 

 

3. STYPENDIUM SPECJALNE  

 

 przysługuje studentom/doktorantom niepełnosprawnym (wniosek studenta – załącznik nr 2, 

wniosek doktoranta – załącznik nr 2)  

 do  wniosku  należy  dołączyć  aktualne  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  lub 

równoważne orzeczenie ZUS  

 wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności. Im wyższy stopień 

niepełnosprawności, tym wyższa kwota świadczenia. 

 

4. ZAPOMOGA 

 

http://student.us.edu.pl/files/student/Za%C5%82%C4%85cznik%20S%20nr%208.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/zalacznik_nr_9_doktoranci.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/zalacznik_nr_9_studenci.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/zalacznik_nr_10._doktoranci.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/all/files/student/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.Stud.2013.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/all/files/student/Załącznik%20nr%202%20_2013.pdf


 przysługuje osobie, która przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej 

 spowodowanej zdarzeniem losowym (wniosek studenta – załącznik nr 3, wniosek doktoranta – 

załącznik nr 3)  

 zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadkach: choroby lub nieszczęśliwego 

wypadku studenta lub doktoranta, śmierci, choroby lub nieszczęśliwego wypadku członka 

najbliższej rodziny, innego zdarzenia losowego, które stało się przyczyną czasowego pogorszenia 

sytuacji materialnej studenta/doktoranta  

 wniosek o zapomogę należy złożyć wraz z odpowiednią dokumentacją, którą mogą stanowić w 

szczególności: akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne zaświadczenie lekarskie o przebytej 

chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane ze 

zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt 

zdarzenia losowego.  

 zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Nie można otrzymać 

zapomogi dwa razy z tytułu tego samego zdarzenia losowego.  

 

5. 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, o których mowa w załączniku nr 10.  

 o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może się również ubiegać student 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) rozpoczętych w 

terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), który uzyskał za ostatni 

rok studiów pierwszego stopnia wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,10) lub osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym. Jeżeli ostatni rok studiów trwał jeden semestr pod uwagę brane są osiągnięcia z 

tego semestru.  

 w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia poza UŚ do wniosku stypendialnego 

należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni w której student odbył 

studia, zawierające dane na temat daty ukończenia studiów oraz średniej ocen z ostatniego roku 

studiów obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez wliczania do średniej ocen 

oceny z egzaminu dyplomowego.  

http://student.us.edu.pl/sites/all/files/student/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203.Stud.2013.pdf
http://student.us.edu.pl/files/student/Załącznik%20D%20nr%203%20A.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/zalacznik_nr_10_-_studenci_-_zmiany_2016_0.pdf


 o stypendium rektora od roku ak. 2014/2015 może również ubiegać się student przyjęty na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatem olimpiady 

międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest 

zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów („olimpijczyk”). 

Olimpijczycy składają wniosek stypendialny stanowiący załącznik nr 4A do regulaminu, wraz z 

kopią zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad. Dla olimpijczyków tworzy 

się listę na danym kierunku, wszyscy studenci znajdujący się na tej liście otrzymują stypendium.  

 

6. STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

 

 przysługuje: 

 

a) na pierwszym roku studiów za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Przez bardzo 

dobre wyniki należy rozumieć najwyższą liczbę punktów, która klasyfikuje doktoranta na pierwszym 

miejscu listy rankingowej. 

 

b) na drugim i kolejnych latach po spełnieniu łącznie nast. warunków: bardzo dobre lub dobre wyniki 

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

doktorskiej, szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną. 

 

 stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek. Doktoranci ubiegający 

się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów wraz z wnioskiem składają 

dokumentację, zawierającą potwierdzenie spełnienia przez nich wymaganych kryteriów. 

Merytorycznej oceny osiągnięć na podstawie złożonych dokumentów dokonują opiekunowie 

naukowi, przyznając ilość punktów w poszczególnych kategoriach osiągnięć.  

 o przyznaniu stypendium dla najlepszych doktorantów decyduje miejsce doktoranta na liście 

rankingowej. Rektor corocznie w oparciu o możliwości finansowe Uczelni ustala procent 

doktorantów uprawnionych do stypendium oraz jego miesięczną wysokość. Wysokość 

stypendium może ulec zmianie w semestrze letnim.  

 szczegółowe zasady, kryteria oceny merytorycznej oraz sposób dokumentowania osiągnięć we 

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

 

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/studenci_zalacznik_nr_4a_2.pdf
http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/doktoranci_zalacznik_nr_11_2.pdf


Regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz 

wszystkie załączniki znajdują się na stronie 

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

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

