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Regulacje ustawowe (1)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2018 r.  poz. 1508, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2017 r.  poz. 1952, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.)



- stypendium rektora dla najlepszych studentów

Regulacje ustawowe (2)

Student może ubiegać się o:

- stypendium socjalne
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- zapomogę

- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia



Regulaminy



Świadczenia pomocy materialnej

Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej

- informacje i instrukcje

Instrukcja wypełniania oświadczenia o dochodach

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla ...

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie zapomogi

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla ...



Wysokość dochodu upoważniającego do przyznania stypendium socjalnego 
nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 us-
tawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz wyższa 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. 

Stypendium socjalne

Uprawnienie do otrzymania stypendium socjalnego istnieją w przypadku 
spełnienia kryteriów dochodowych wynikających z art. 179 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2183, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

- uprawnienie (1)



Stypendium socjalne

Uprawnienie do otrzymania stypendium socjalnego istnieją w przypadku 
spełnienia kryteriów dochodowych wynikających z art. 179 ust. 3 Ustawy.
(stan od 1 października 2018 roku)

- uprawnienie (2)



Stypendium socjalne

Uprawnienie do otrzymania stypendium socjalnego istnieją w przypadku 
spełnienia kryteriów dochodowych wynikających z art. 179 ust. 3 Ustawy 
oraz uzgodnionych przez uczelniany organ Parlamentu Samorządu Studen-
tów i Władze Uczelni (art. 186 ust. 1 Ustawy).

- uprawnienie (4)



Stypendium socjalne

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do otrzymania 
stypendium socjalnego uwzględnia się dochody osiągane przez:

- sytuacja materialna

- studenta

- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego 
małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 
25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada na ostatni rok studiów, do ich 
ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

- rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci 
pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przy-
pada na ostatni rok studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnospraw-
ne bez względu na wiek



Stypendium socjalne

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do otrzymania 
stypendium socjalnego uwzględnia się dochody osiągane przez:

- sytuacja materialna



Stypendium socjalne

Na podstawie art. 179 ust. 6 pkt. 2 Ustawy student może ubiegać się o sty-
pendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców 
i ich dzieci, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- samodzielność finansowa (1)

- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym

- posiada stałe źródło dochodów w roku występowania z wnioskiem

- jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa wyżej, 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 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych

- nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 
i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu



Stypendium socjalne

Na podstawie art. 179 ust. 6 pkt. 2 Ustawy student może ubiegać się o sty-
pendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców 
i ich dzieci, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
(minimalny dochód miesięczny do 31 października 2018 roku)

- samodzielność finansowa (1)



Stypendium socjalne

Na podstawie art. 179 ust. 6 pkt. 2 Ustawy student może ubiegać się o sty-
pendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców 
i ich dzieci, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- samodzielność finansowa (1)



Stypendium socjalne

Na podstawie art. 179 ust. 6 pkt. 2 Ustawy student może ubiegać się o sty-
pendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców 
i ich dzieci, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- samodzielność finansowa (1)



Stypendium socjalne

Na podstawie art. 179 ust. 6 pkt. 1 Ustawy student może ubiegać się o sty-
pendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców 
i ich dzieci, jeżeli spełnia następujące warunki:

- samodzielność finansowa (2)

- ukończył 26. rok życia lub
- pozostaje w związku małżeńskim, lub
- ma na utrzymaniu dzieci, lub

- i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 
oraz potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu

- osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej



Stypendium socjalne

Na podstawie art. 179 ust. 6 pkt. 1 Ustawy student może ubiegać się o sty-
pendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców 
i ich dzieci, jeżeli spełnia następujące warunki:

- samodzielność finansowa (2)



Stypendium socjalne

Na podstawie art. 179 ust. 6 pkt. 1 Ustawy student może ubiegać się o sty-
pendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców 
i ich dzieci, jeżeli spełnia następujące warunki:

- samodzielność finansowa (2)



Stypendium socjalne

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

- co nie jest dochodem? (1)

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- świadczeń pomocy materialnej przyznawanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

- stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032,
z późn. zm.)

- nieopodatkowanych dochodów nie wymienionych w art. 3 pkt. 1 lit. c) 
Ustawy o świadczeniach rodzinnych



Stypendium socjalne

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

- co nie jest dochodem? (2)

- świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywa-
nych na podstawie przepisów Ustawy

- stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA)

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządza-
nych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych



Stypendium socjalne
- co jest dochodem? (1)

Od 1 października 2016 roku utrata stypendium doktoranckiego jest powodem 
stwierdzenia utraty lub zmniejszenia dochodu, bowiem stypendium zostało wpro-
wadzone do art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych!!!



Stypendium socjalne
- co jest dochodem? (2)

Od 1 października 2016 roku uzyskanie stypendium doktoranckiego jest powo-
dem stwierdzenia uzyskania lub zwiększenia dochodu, bowiem stypendium 
zostało wprowadzone do art. 3 pkt. 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych!!!



Stypendium socjalne
- co jest dochodem? (3)

Od 1 października 2016 roku uzyskanie stypendium doktoranckiego jest po-
wodem stwierdzenia uzyskania lub zwiększenia dochodu, bowiem stypendium 
zostało wprowadzone do art. 3 pkt. 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych!!!



Stypendium socjalne
- co jest dochodem? (4)

Od 1 października 2016 roku utrata lub uzyskanie stypendium doktoranckiego 
jest powodem stwierdzenia utraty lub zmniejszenia dochodu, bowiem stypendium 
zostało wprowadzone do art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych!!!



Stypendium socjalne

Kryteria utraty dochodu zostały podane w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. Gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę spowodo-
waną:

- utrata dochodu (1)

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

- utratą 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



Stypendium socjalne

Kryteria utraty dochodu zostały podane w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. Gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę spowodo-
waną:

- utrata dochodu (2)

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawiesze-
niem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, 
z późn. zm.)

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej



Stypendium socjalne

Kryteria utraty dochodu zostały podane w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. Gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę spowodo-
waną:

- utrata dochodu (3)

- 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 ubezpie-
czeniu społecznym rolników 



Stypendium socjalne

Kryteria utraty dochodu zostały podane w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadcze-
niach rodzinnych. Gdy mowa o utracie dochodu, oznacza to utratę spowodo-
waną:

- utrata dochodu (4)

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy

Przy okazji uchwalania innej ustawy dotyczącej pomocy rodzinie, Ustawoda-
wca wprowadził do Ustawy o świadczeniach rodzinnych nowy zapis – art. 5 
ust. 4c – w znaczący sposób zmieniający dotychczasowe stosowanie defini-
cji utraty dochodu, co musi mieć swoje skutki w systemach zasiłków rodzin-
nych i pomocy społecznej. Ponieważ na tej ustawie opiera się system pomo-
cy materialnej dla studentów, zmiana ta ma poważne skutki również dla nich.



Stypendium socjalne

„Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania 

lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodzi-

ny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawne-

go utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty 

dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, 

lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność 

gospodarczą.”

- utrata dochodu (4)



Zwiększenie stypendium

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu za-
mieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, je-
żeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożli-
wiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

socjalnego z tytułu zamieszkania

Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa wyżej, może 
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu za-
mieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu 
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.



Stypendium specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać stu-
dent z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego 
organu.

Stypendium przyznawane jest również na podstawie orzeczenia o niezdol-
ności do pracy.

Stypendium przyznawane jest na okres od złożenia wniosku do czerwca 
lub do końca wcześniej upływającej ważności orzeczenia.

Stypendium przyznawane jest bez względu na sytuację materialną!

dla osób niepełnosprawnych



Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych zna-
lazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spo-
wodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się 
o stypendium socjalne.

Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka ro-
dziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na sku-
tek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.



Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może zostać przyznane:

dla najlepszych studentów

- na pierwszym roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich na 
podstawie dyplomu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej ...

- na drugim roku i kolejnych latach studiów – studentowi, który w roku aka-
demickim poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął wysoką średnią 
ocen. Podstawą przyznania świadczenia mogą również być:

a) osiągnięcia naukowe wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu

b) sukcesy i wyniki sportowe wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu

c) dokonania artystyczne wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu



Wnioskowanie
„Gdzie jest USOSweb?”



Wnioskowanie
„Gdzie mogę się zalogować?”



Wnioskowanie
„Gdzie są wnioski?”



Wnioskowanie
„Czy sobie poradzę?”


