
    FAQ – stypendium socjalne
1. Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?

O  stypendium  socjalne  może  ubiegać  się  student  studiów  stacjonarnych  lub 
niestacjonarnych  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej.  O  stypendium  socjalne 
można starać się począwszy od pierwszego roku studiów.

2. Kto może ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego?
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
w obiekcie  innym niż  dom studencki  może  otrzymać  student  studiów stacjonarnych,  jeżeli  
codzienny dojazd z miejsca  stałego zamieszkania do uczelni  uniemożliwia lub w znacznym 
stopniu utrudnia studiowanie.

Student  studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej  sytuacji  materialnej  może otrzymać 
stypendium  socjalne  w  zwiększonej  wysokości  również  z  tytułu  zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym 
niż dom studencki.

3. Czy student cudzoziemiec może ubiegać się o stypendium socjalne?
Tak, jeżeli spełnia kryteria określone w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej obowiązującym w uczelni.

4. Czy osoba posiadająca tytuł magistra może wnioskować o stypendium socjalne?
Nie.  Uzyskanie  tytułu  magistra  zamyka  drogę  do  ubiegania  się  o  świadczenia  pomocy 
materialnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

5. Jestem na Erasmusie. Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne?
Tak,  o  ile  zostały  spełnione  kryteria  uprawniające  do  otrzymania  stypendium.
Wnioskowanie  i  wypłata  świadczenia  odbywa  się  na  takich  samych  zasadach  jak
dla studentów przebywających w Polsce.

6. Co muszę zrobić aby ubiegać się o stypendium socjalne?
Należy złożyć:

• wniosek o stypendium socjalne,
• komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (wg załącznika nr 5),
• oświadczenie  o  niepobieraniu  świadczeń  pomocy  materialnej  na  więcej  niż  jednym 

kierunku studiów.

Katalog  dokumentów  uwzględnianych  przy  ustalaniu  dochodu  przypadającego  na  osobę  w  rodzinie  jest
obszerny  i  rozbudowany.  Sytuacja  dochodowa  każdego  wnioskodawcy  zależy  od  rodzajów,  tytułów
i źródeł dochodu jego rodziny.

7. Gdzie można znaleźć wniosek o stypendium socjalne?
Wniosek  oraz  wzory  oświadczeń  można  pobrać  ze  strony  internetowej  WSKSiM  oraz
z platformy Fronter.

8. Do kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek w semestrze zimowym należy złożyć do 10 października 2017 r. w budynku przy 
ul. św. Józefa 23/35 w pokoju 116 (I piętro). 

9. Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium socjalne?
Stypendium  socjalne  przyznawane  jest  na  semestr  roku  akademickiego  z  możliwością
przedłużenia na kolejny.



10. Jaka jest wysokość stypendium socjalnego?
Wysokość  stypendium jest  corocznie  ustalana  i  zależy od wysokości  dotacji  przyznanej
uczelni  z  budżetu  państwa,  a  także  od  wysokości  dochodu  w  rodzinie  studenta  oraz
od liczby złożonych wniosków. 

11. Sytuacja  materialna  mojej  rodziny  jest  trudna,  ale  nie  złożyłem  wniosku.  Czy 
otrzymam stypendium?
Nie.  Pomoc  materialną  przyznaje  się  na  podstawie  złożonego  przez  studenta  wniosku
wraz z kompletem dokumentów.

12. Studiuję na dwóch kierunkach. Czy przysługują mi dwa stypendia socjalne?
Nie. Stypendium przysługuje tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

13. Czyje dochody są uwzględniane przy ubieganiu się o stypendium socjalne? 
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym uwzględnia się dochody osiągane przez:

• studenta;
• małżonka  studenta,  a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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;

• rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 
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.

14. Mam pełnoletniego brata, który jest bezrobotny, nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu 
rodziców. Czy mogę go wliczyć w skład rodziny?
Nie.  Zgodnie z ustawą do składu rodziny studenta nie wlicza  się  pełnoletniego rodzeństwa,
które nie pobiera nauki. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

15. Moja  siostra  skończyła  27  lat  i  jest  doktorantką.  Czy  mogę  ją  wliczyć  do  składu 
rodziny?
Nie. Zgodnie z ustawą do składu rodziny wlicza się rodzeństwo pobierające naukę do 26.
roku życia. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

16. Czy wliczamy do składu rodziny siostrę/brata jeżeli wzięła/ął ślub?
Nie. W momencie zawarcia związku małżeńskiego przez siostrę lub brata studenta przestają się 
oni wliczać do składu rodziny studenta niezależnie od wieku i faktu dalszej nauki.

17. Czy w skład rodziny studenta można wliczyć macochę/ojczyma?
Nie.  Jeżeli  rodzic  studenta  ponownie  zawiera  związek  małżeński  to  kolejna/y  żona/mąż
rodzica  studenta  nie  jest  wliczany  w  skład  rodziny  studenta.  Wyjątek  stanowi  fakt
przysposobienia studenta (gdy był niepełnoletni) przez w/w małżonka, w momencie zawarcia  
związku.

18. Czy w skład rodziny studenta można wliczyć babcię/dziadka w sytuacji, gdy wyłącznie 
oni utrzymują rodzinę finansowo?
Nie.  Chyba,  że  dziadkowie  są  opiekunami  prawnymi  lub  faktycznymi  studenta  (wówczas
należy dostarczyć wyrok sądu rodzinnego).

19. Czy muszę uwzględnić rodziców we wniosku o stypendium, jeśli nie mieszkam z nimi?
Tak,  jeśli  student  nie  spełnia  kryteriów,  dzięki  którym  można  go  uznać  za  osobę
samodzielną finansowo.



20. Kiedy mogę zostać uznany za osobę samodzielną finansowo i nie uwzględniać rodziców 
we wniosku o stypendium?
Student  może  ubiegać  się  o  stypendium  socjalne  bez  wykazywania  dochodów  rodziców
w przypadku:
 gdy  nie  prowadzi  wspólnego  gospodarstwa  domowego  z  żadnym  z  rodziców

i  potwierdził  ten  fakt  w  złożonym  oświadczeniu  oraz  spełnia  jedną  z  następujących 
przesłanek:
• ukończył 26. rok życia,
• pozostaje w związku małżeńskim,
• ma na utrzymaniu dzieci,
• osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, 
lub

 jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
• posiadał stale źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2016),
• posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2017),
• jego miesięczny dochód w roku ubiegłym i bieżącym jest wyższy lub równy 1,15 sumy 

kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o  
świadczeniach rodzinnych
(od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. - 930,35 zł; od 01.11.2017 r. - 1028,10 zł),

• nie prowadzi gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w 
złożonym oświadczeniu.

21. Moi rodzice mają gospodarstwo rolne, ale nie osiągają z niego dochodu. Czy muszę 
załączyć  do  wniosku  zaświadczenie  z  Urzędu  Miasta  lub  Gminy  o  wielkości 
gospodarstwa?
Tak. Nie ma znaczenia, czy rodzice czerpią dochody z gospodarstwa czy nie. Student ma
obowiązek przedstawić zaświadczenie o posiadaniu w 2016 r. gospodarstwa rolnego i na tej
podstawie obliczany jest dochód.

22. W ubiegłym roku otrzymałem stypendium socjalne i stypendium rektora. Czy dochód 
z  tych  stypendiów  będzie  się  wliczał  do  dochodu  mojej  rodziny  w kolejnym  roku 
akademickim?
Nie. 

23. Czy  stypendium,  które  otrzymywałem  w  czasie  wyjazdu  zagranicznego  w  ramach 
programu Erasmus wlicza się do dochodu?
Nie.

24. Kto musi przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?
Zaświadczenie  dostarcza  student  oraz  każdy  pełnoletni  członek  rodziny  (rodzice, 
rodzeństwo).

25. Czy  konieczne  jest  składanie  osobnych  zaświadczeń  z  Urzędu  Skarbowego
o dochodach jeśli rodzice rozliczają się wspólnie?
Tak,  bez  względu na  to  czy rodzice rozliczają  się  razem, czy oddzielnie  konieczne jest 
złożenie dwóch zaświadczeń, ponieważ dochód wyliczany jest oddzielnie dla każdej z osób.

26. Jeżeli ja i moje pełnoletnie uczące się rodzeństwo nie pracowaliśmy w ubiegłym roku
i  w  związku  z  tym  nie  rozliczaliśmy  się  z  Urzędem  Skarbowym,  to  czy  musimy 
przedkładać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego?
Tak.  W  przypadku  braku  dochodów  w  roku  2016  należy  przedstawić  zaświadczenie



z  Urzędu  Skarbowego  potwierdzające  ten  fakt.  Uczelnia  sama  nie  jest  w  stanie 
zweryfikować czy ktoś w 2016 r. osiągnął dochód czy nie. 

27. Jeśli ja lub członkowie mojej rodziny nie uzyskaliśmy w 2016 r. nieopodatkowanych 
dochodów, to czy konieczne jest składanie oświadczenia o dochodach niepodlegających 
opodatkowaniu?
Tak,  każdy  pełnoletni  członek  rodziny  musi  złożyć  takie  oświadczenie.  W  pouczeniu
zawarta  jest  informacja,  co  zaliczamy  do  dochodów  nieopodatkowanych.  Jeżeli  żaden
z członków rodziny nie osiagnął takich dochodów należy w oświadczeniu wpisać wartość „0”.

28. Kto musi przedstawić zaświadczenie z ZUS?
Zaświadczenie  z  ZUS  zawierające  informację  o  wysokości  składek  na  ubezpieczenie 
zdrowotne  w  2016  r.  musi  dostarczyć  każdy  członek  rodziny,  który  w  ubiegłym  roku 
osiągnął dochód.

29. Rodzice posiadają gospodarstwo rolne, które jest jedynym źródłem dochodów oraz są 
zarejestrowani  w  KRUS-ie.  Czy  muszę  dostarczyć  zaświadczenie  o  składce 
zdrowotnej?
Nie, jeżeli jedynym źródłem dochodów jest gospodarstwo rolne. Dochód oblicza się tylko 
na podstawie hektarów przeliczeniowych. 
Natomiast jeżeli członek rodziny posiada gospodarstwo i osiąga dochody z innych źródeł
(np.  umowa  o  pracę,  zlecenie,  itp.)  wówczas  musi  przedstawić  zaświadczenie  z  ZUS
o  składkach  zdrowotnych  za  rok  2016.  W  przypadku  uzyskiwania  dochodów
z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

30. Co to jest dochód uzyskany?
Zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za dochód 
uzyskany uznaje się następujące okoliczności:

• zakończenie urlopu wychowawczego;
• uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
• uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
• uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  nauczycielskiego 

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

• rozpoczęcie  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  lub  wznowienie  jej  wykonywania  po 
okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej;

• uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

• uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
• uzyskanie  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 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

31. Co to jest dochód utracony?
Utrata  dochodu,  zgodnie  z  art.  3  pkt  23  ustawy z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach 
rodzinnych oznacza utratę dochodu spowodowaną tylko i wyłącznie:

• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
• utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla osób 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  wznowieniem  jej 
wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust.  1d ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. 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  świadczeń  lub  utratą  świadczeń pieniężnych  wypłacanych  w przypadku  bezskutecznej 
egzekucji  alimentów  w  związku  ze  śmiercią  osoby  zobowiązanej  do  świadczeń 
alimentacyjnych;

• utratą świadczenia rodzicielskiego;
• utrata 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 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym.

32. Moja mama otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, który kończy się na 3 miesiące. Czy 
mogę to policzyć jako dochód utracony?
Nie.  Utratę  dochodu bada  się  na dzień  składania wniosku.  Dlatego dochód ten zostanie 
wliczony do dochodu rodziny.

33. Od dwóch miesięcy odbywam płatny staż na podstawie umowy zlecenie. Czy jest to 
dochód uzyskany?
Tak. Dochód ten zostanie doliczony do dochodu rodziny.

34. Czy wynagrodzenie otrzymywane za staż z Urzędu Pracy jest dochodem uzyskanym?
Tak. Za taki staż wypłacane jest stypendium dla bezrobotnych, które jest dochodem uzyskanym.

35. Ukończyłem 25 lat i rodzic przestał płacić alimenty. Czy jest to dochód utracony?
Nie.  Za  dochód  utracony  można  uznać  tylko  sytuację  utraty  zasądzonych  świadczeń 
alimentacyjnych w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do ich płacenia.

36. Czy świadczenia z MOPS/MOPR są wliczane do dochodu rodziny?
Nie, poza świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

37. Czy zmianę wysokości wynagrodzenia można uznać za uzyskanie/utratę dochodu?
Nie. Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest też uzyskaniem ani 
utratą dochodu.

38. Czy  dochód  osiągnięty  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  wliczany
do dochodu rodziny?
Tak. 

39. Czy strata z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi dochód utracony?
Nie.
 

40. W jaki sposób dowiem się czy przyznano mi stypendium?
Informacja  o  miejscu  i  terminie  odbioru  decyzji  stypendialnych  (pozytywnych
i negatywnych) zostanie podana do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty
w uczelni (tablica ogłoszeniowa, platforma Fronter).



41. Otrzymałem decyzję negatywną. Czy mogę się odwołać?
Tak. Student,  który nie zgadza się z decyzją wydaną przez Komisję Stypendialną,  może 
złożyć  –  w  terminie  14  dni  od  jej  otrzymania  –  odwołanie  do  Odwoławczej  Komisji 
Stypendialnej. Odwołanie złożone po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

42. W jaki sposób wypłacane jest stypendium socjalne?
Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne (wskazane we wniosku) konto bankowe 
studenta po skutecznym doręczeniu decyzji.  W przypadku zmiany numeru rachunku student 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczelnię (w formie pisemnej).

43. Czy pobierając stypendium socjalne można ubiegać się  o inne świadczenia pomocy 
materialnej?
Tak.  Niezależnie  od  stypendium  socjalnego  studenci  mogą  ubiegać  się  i  otrzymywać  
pozostałe  świadczenia  pomocy  materialnej  (stypendium  specjalne,  stypendium  rektora  dla  
najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogę).

44. Jakie są obowiązki studenta pobierającego stypendium socjalne?
W przypadku  wystąpienia  zmian  mających  wpływ  na  prawo  do  pobierania  stypendium 
socjalnego student zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Komisji 
Stypendialnej o tym fakcie w terminie 14 dni. 

Prawo do stypendium socjalnego może być ustalane ponownie w przypadku:
• utraty dochodu,
• uzyskania dochodu,
• zmiany  w  liczbie  członków  rodziny  studenta  (np.  zmiana  stanu  cywilnego,  urodzenie 

dziecka, ukończenie 26 lat przez rodzeństwo studenta, itp.),
• zmiany miejsca zamieszkania w trakcie studiów (dotyczy studentów stacjonarnych),
• zmiany trybu studiów (ze stacjonarnego na niestacjonarny),
• uzyskania przez rodzeństwo studenta orzeczenia o niepełnosprawności,
• utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności,
• innych zmian mających wpływ na przyznanie prawa do stypendium socjalnego.

45. Kiedy wygasa decyzja o przyznaniu stypendium?
Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  w którym student
został  skreślony z listy studentów albo ukończył  studia na kierunku na którym pobierał
świadczenie. W pozostałych przypadkach decyzja traci moc z upływem czasu na jaki została
wydana.

46. Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty stypendium?
• W przypadku  przerwania  studiów  np.  w  wyniku  złożenia  rezygnacji,  skreślenia

z listy studentów;
• w  przypadku  złożenia  nieprawdziwych  oświadczeń  –  w  tym  przypadku  student 

zobligowany jest do zwrotu pobranych świadczeń.

47. Czy z otrzymanego stypendium należy się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?
Nie. Pomoc materialna określona w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1, 2 i 4
i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jest zwolniona
z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O STYPENDIUM PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI!


