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INFORMACJE DLA OSÓB 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 
 

1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od trybu studiów 

(stacjonarne – dzienne; niestacjonarne – zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne). 

2. Świadczenia (stypendia, zapomogi i miejsca w Domu Studenckim) przyznawane są wyłącznie na 

wniosek studenta. 

3. Terminy i miejsce składania wniosków. 

Świadczenia pomocy socjalnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez pracującą w Podkomi-

sjach Wydziałowych Uczelnianą Komisję Stypendialną, zwaną dalej UKS. Wszystkie formularze 

elektroniczne (Oświadczenie o dochodach, Wniosek o stypendium socjalne, Wniosek o stypendium 

dla osób niepełnosprawnych, Wniosek o stypendium rektora, Wniosek o zapomogę, Wniosek o miej-

sce w Domu Studenckim) składa się do UKS za pośrednictwem systemu USOSweb, w sposób i na 

zasadach podanych w instrukcjach do tych formularzy. Do formularzy elektronicznych załącza się  

w postaci plików PDF dokumenty, na podstawie których nastąpiło ich wypełnienie. Instrukcje do 

wypełniania i składania formularzy elektronicznych dostępne są po zalogowaniu się studenta  

w USOSweb, na pierwszej stronie modułu wnioskowania (DLA WSZYSTKICH/Wnioski). 

Studenci składają wnioski o przyznanie pomocy socjalnej w następujących terminach: 

a) stypendium socjalne – w terminie przewidzianym w harmonogramie dostępnym w serwisie 

Uczelni (Przewodnik studenta/Pomoc materialna i Domy Studenckie/Świadczenia pomocy so-

cjalnej), 

b) miejsce w Domu Studenckim – w terminach przewidzianych w harmonogramach dostępnych  

w serwisie Uczelni (Przewodnik studenta/Pomoc materialna i Domy Studenckie/Domy Studenc-

kie), 

wnioski należy złożyć w najkrótszym możliwym czasie po otrzymaniu kwalifikacji do przyjęcia 

na studia i potwierdzeniu decyzji podjęcia studiów przez dostarczenie dokumentów wymaga-

nych do zakończenia procedury rekrutacyjnej oraz po przekazaniu danych dostępowych do 

serwisu Uczelni (system USOSweb), 

c) miejsce w Domu Studenckim na okres od lipca do września – najpóźniej na 7 dni przed datą,  

na którą ma opiewać przydział (wniosek składa się w Sekcji Spraw Studenckich, ul. Wieniaw-

skiego 1). W związku z sytuacją epidemiczną zasady korzystania z Domów Studenckich w okre-

sie letnim mogą zostać zmienione. 

d) stypendium dla osób niepełnosprawnych – jak w lit. a). 

UKS podczas opracowywania wniosków weryfikuje dane podawane przez wnioskodawców, mogąc 

dokonywać korekt i zmian, jak również cofać wnioski do poprawy w przypadku stwierdzenia bra-

ków lub uchybień, opatrując zmiany komentarzami. Kolejne etapy opracowywania są odnotowy-

wane w metryczce wniosku, z podaniem daty oraz nazwiska osoby wykonującej czynności  

i z treścią komentarza. O wszelkich adnotacjach i zmianach w zawartości wniosku system infor-

muje wnioskodawców wiadomościami automatycznie wysyłanymi do ich skrzynek poczty elek-

tronicznej w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl). Również z wykorzy-

staniem tej drogi UKS kontaktuje się z wnioskodawcami, w związku z czym powinni oni sprawdzać 

zarówno stan swoich wniosków, jak również skrzynki poczty elektronicznej w systemach poczty 

elektronicznej Uczelni, z których powinna być wysyłana korespondencja wnioskodawców zwraca-

jących się do UKS z pytaniami, wątpliwościami i uwagami. 

http://www.amu.edu.pl/
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Studentowi przysługuje prawo do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej po termi-

nach, o których mowa powyżej, ale świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie na okres od mie-

siąca złożenia kompletnego wniosku. Dotyczy to również sytuacji, gdy student w ciągu okresu, na 

jaki przyznano mu pomoc występuje o jej rozszerzenie (zwiększenie). Taki wniosek musi zostać 

złożony na nowym formularzu, a student zwolniony jest z obowiązku ponownego dostarczania in-

nych dokumentów, które już są w posiadaniu Uczelni. W szczególności oznacza to, że wniosek już 

rozpatrzony nie może być poprawiany w celu rozszerzenia zakresu pomocy. Wnioski o stypendium 

socjalne złożone w tym trybie są rozpatrywane ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, czy po wy-

znaczonym w ww. harmonogramie terminie nastąpiła zmiana warunków materialnych z powodów 

przewidzianych w art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. z 2022 r., poz. 615, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych. 

Dotrzymanie terminu podanego w harmonogramie jest podstawą przydzielenia pomocy na okres 9 

miesięcy bieżącego roku akademickiego, tj. od października do czerwca. W przypadku roku studiów 

trwającego krócej niż 9 miesięcy, stypendium przyznawane jest na 5 miesięcy (gdy ostatni rok stu-

diów trwa semestr, tj. od października do lutego) lub na 4 miesiące (gdy pierwszy rok studiów trwa 

semestr, tj. od marca do czerwca). Złożenie wniosku w terminie późniejszym wyklucza możliwość 

ubiegania się o spłatę przyznanych świadczeń od początku roku akademickiego. 

Wniosek niekompletny, złożony bez wymaganych dokumentów, o których mowa w niniejszych In-

formacjach ..., nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. Wydanie decyzji pozytywnej możliwe jest 

wyłącznie po uzupełnieniu wniosku. 

W przypadku, gdy wydanie decyzji negatywnej lub stwierdzenie braków w dokumentacji nastąpiło 

na skutek błędnego opracowania wniosku, UKS z urzędu wydaje decyzję o spłacie świadczeń od 

miesiąca złożenia wniosku. 

4. Okresy dokumentowania sytuacji materialnej. 

Dla ustalenia prawa do pomocy socjalnej przyznawanej na podstawie sytuacji materialnej student 

przedstawia odpowiednie zaświadczenia i dokumenty (wymienione w Informacjach ...) zawierające 

dane za następujące okresy: 

a) stypendium socjalne – poprzedzający rok kalendarzowy (styczeń-grudzień 2021 roku – doty-

czy roku akad. 2022/2023), 

b) miejsce w Domu Studenckim – styczeń-grudzień 2020 roku (dotyczy wniosku o przyznanie 

miejsca na rok akad. 2022/2023; istnieje możliwość udokumentowania zmian, jakie zaszły po 

roku bazowym 2020, przewidzianych w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych – 

utrata dochodu oraz w pkt. 24 – uzyskanie dochodu). Studenci do wniosku o przyznanie miejsca 

w DS dołączają w formie załącznika Oświadczenie o dochodach znajdujące się w USOSweb. 

Student, który nie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego, dokumentuje swoją sytuację 

materialną dochodami uzyskanymi przez członków rodziny w roku 2020, generując wniosek 

oraz oświadczenie, do których dołącza, w zależności od sytuacji, dokumenty wymienione w pkt. 

6. Obowiązują zasady dotyczące dochodu utraconego i uzyskanego jw. 

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, ubiegające się o przyznanie miejsca w Domu Stu-

denckim, składają zaświadczenia i dokumenty zawierające dane za rok 2020 (z uwagami doty-

czącymi utraty i uzyskania dochodu jw.) oraz inne zaświadczenia wymienione w pkt. 6 (składa-

jąc wniosek osoby przyjęte na pierwszy rok studiów nie wypełniają pozycji ‘nr albumu’); sko-

rzystanie z systemu będzie możliwe dopiero po zarejestrowaniu studenta w systemie. 

Dokumentowanie sytuacji materialnej nie dotyczy cudzoziemców nie mających uprawnień 

do stypendium socjalnego. 

http://www.amu.edu.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf
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Uwaga: w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej studenta w czasie pomiędzy okresem, 

za który obowiązywało przedstawienie świadczeń, a złożeniem wniosku, gdy utrata do-

chodu spełnia kryteria uznania podane w art. 3 pkt 23 Ustawy o świadczeniach rodzin-

nych, student upoważniony jest do dostarczenia zaświadczeń dotyczących aktualnej sy-

tuacji materialnej. W tym celu student, który wcześniej ubiegał się o przyznanie stypen-

dium socjalnego zwraca się do Biura Obsługi Studentów (BOS) o zmianę w USOSweb 

statusu Oświadczenia o dochodach na „Pozwól na aktualizację”, aktualizuje, rejestruje  

i składa w systemie USOSweb Oświadczenie. Rozpatrując taki wniosek UKS uwzględnia 

aktualną sytuację materialną studenta. 

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o utracie do-

chodu, oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczyciel-

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

lub renty socjalnej, 

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-

niu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.  

z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.), 

UWAGA: osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła poza-

rolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, mo-

że zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat  

w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż 

do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok ży-

cia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wyma-

ga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres 

do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Przepis ten stosuje się także do rolnika lub domownika podlegającego 

ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a Ustawy o ubez-

pieczeniu społecznym rolników, pod warunkiem zaprzestania prowadzenia 

albo zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 

albo zaprzestania współpracy przy prowadzeniu tej działalności w okresie 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyń-

skiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobo-

wiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przy-

padku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiąza-

nej do świadczeń alimentacyjnych, 

h) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników, 

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574,  

z późn. zm.). 

http://www.amu.edu.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910070024/U/D19910024Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910070024/U/D19910024Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981370887/U/D19980887Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf


Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej                                                   aktualizacja: 12 października 2022 roku 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – http://www.amu.edu.pl/                                                                                 strona: 4 z 14 

Uwaga: w przypadku zmiany sytuacji materialnej po okresie wymaganym do udokumentowania, 

przez złożeniem wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o przyznanie miejsca  

w Domu Studenckim student obowiązany jest wykazać dochody uzyskane po tym okre-

sie, gdy uzyskanie dochodu spełnia kryteria uznania podane w art. 3 pkt. 24 Ustawy  

o świadczeniach rodzinnych. Rozpatrując taki wniosek UKS uwzględnia aktualną sytua-

cję materialną studenta po zmianach. 

Zgodnie z art. 3 pkt 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy mowa o uzyskaniu do-

chodu, oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczy-

cielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzin-

nej lub renty socjalnej, 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykony-

wania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b Ustawy o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macie-

rzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Pra-

wo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub in-

nej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działal-

ności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką 

opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia 

utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zama-

wiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. 

5. Osoby ubiegające się o świadczenia pomocy socjalnej przyznawanej na podstawie sytuacji mate-

rialnej składają w systemie USOSweb następujące dokumenty: 

a) stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga (wniosek w roku akad. 

2022/2023) – Wniosek i Oświadczenie o dochodach (uzyskanych w 2021 roku – dotyczy wniosku 

o stypendium socjalne), z załączonymi dokumentami dotyczącymi danych wykazanych we Wnio-

sku, 

b) miejsce w Domu Studenckim w roku akad. 2022/2023 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu 

Studenckim, wraz z Oświadczeniem o dochodach (uzyskanych w 2020 roku), z załączonymi do-

kumentami dotyczącymi danych zawartych w Oświadczeniu (dostarczenie załączonych doku-

mentów nie dotyczy osób, które zamierzają posłużyć się nie zmienionym Oświadczeniem złożo-

nym wcześniej podczas ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego). 

6. Składając wniosek o pomoc materialną przyznawaną na podstawie kryteriów ekonomicznych (do-

chód/os. w rodzinie studenta) oprócz wniosku, o którym mowa w p. 5 lit. a) niniejszych Informa- 

cji ... przedstawia się odpowiednio do sytuacji dokumenty: 

a) zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem docho-

dowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków ro-

dziny w 2020 roku (dotyczy wniosku o miejsce w DS w roku akad. 2022/2023) lub w 2021 

http://www.amu.edu.pl/
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roku (dotyczy wniosku o stypendium socjalne w roku akad. 2022/2023), jak również o wy-

sokości należnego podatku dochodowego – obligatoryjne załączniki do Wniosku, 

UWAGA: druki zeznań podatkowych PIT-** nie są honorowane, zaświadczenia Urzędów 

Skarbowych przyjmowane są wyłącznie na drukach generowanych przez systemy 

informatyczne Urzędów, 

Zaświadczenia Urzędów Skarbowych mogą nie zawierać informacji o odprowadzonych skład-

kach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w związku z czym w interesie wnioskodawcy jest 

dostarczenie zaświadczeń instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS) o składkach na ubezpie-

czenie społeczne i zdrowotne odprowadzonych w okresie, których dotyczy zaświadczenie Urzędu 

Skarbowego, 

b) zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości rocznego przychodu oraz o stawce opodat-

kowania w ostatnim roku rozliczeniowym (opodatkowanie w formie ryczałtu); w przypad-

ku opodatkowania w formie karty podatkowej – o rocznej wysokości zapłaconego podatku 

– za okres 1 I - 31 XII 2020 roku (dotyczy wniosku o miejsce w DS w roku akad. 2022/2023) lub 

za okres 1 I - 31 XII 2021 roku (dotyczy wniosku o stypendium socjalne w roku akad. 

2022/2023) 

UWAGA: inne druki nie są honorowane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność gospodar-

cza opodatkowana w ww. formach została rozpoczęta po 2020 roku (dotyczy wnio-

sku o miejsce w DS) lub po roku 2021 (dotyczy wniosku o stypendium socjalne) –  

w przypadku wniosku o miejsce w DS obowiązuje dostarczenie zaświadczenia Urzę-

du Skarbowego o wysokości rocznego przychodu oraz o stawce opodatkowania  

w 2020 roku lub – zależnie od sytuacji – w przypadku opodatkowania w formie karty 

podatkowej – o rocznej wysokości podatku zapłaconego w 2020 roku. W przypadku 

wniosku o stypendium socjalne i działalności rozpoczętej po roku 2021 składane jest 

Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozlicza-

jących się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-

których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/rpms-2016/zal-5.pdf), 

c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej  

w hektarach fizycznych i przeliczeniowych), 

d) zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie w wieku do ukończenia 25. roku życia lub do ukoń-

czenia 26. roku życia, jeżeli na 26. rok życia przypada ostatni rok studiów wyższych; w przypad-

ku młodszego rodzeństwa, nie pobierającego nauki, należy przedstawić odpis aktu urodzenia, 

e) przekazy lub przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na 

rzecz osoby spoza rodziny; kwoty udokumentowane w ten sposób są odliczane od dochodów 

wykazanych za pomocą pozostałych dokumentów, 

f) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu pro-

tokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazy lub przelewy pieniężne do-

kumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimen-

tów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub 

przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egze-

kucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. 

Student składający wniosek o przyznanie pomocy otrzymywanej na podstawie kryteriów ekono-

micznych (dochód/os.) może odliczyć od dochodu rodziny wydatki ponoszone przez jej członków, 

związane z wykonywaniem wyroku sądu zobowiązującego do płacenia alimentów na rzecz innych 

osób; odliczeniu podlega kwota zasądzona pod warunkiem przedłożenia postanowienia (lub jego 

kopii) sądu oraz kopii przekazów lub wydruków operacji przelewów. 

http://www.amu.edu.pl/
http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/rpms-2016/zal-5.pdf
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Zmiany w sytuacji materialnej, powstałe z powodów przewidzianych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy  

o świadczeniach rodzinnych (utrata lub/i uzyskanie dochodu), mają wpływ na ustalenie uprawnień 

do stypendium socjalnego i można je udokumentować oraz podać w Oświadczeniu o dochodach,  

z uwzględnieniem okresów właściwych dla tych zmian. 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy 

socjalnej uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a) studenta, 

b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnolet-

nie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  

w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,  

z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 11 lit. c) tir. 6 niniejszych „Informacji ...”, 

c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok ży-

cia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez 

względu na wiek, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 11 lit. c) tir. 6 niniejszych „Informacji ...”. 

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z tym nawet w wyjątkowych przypadkach nie można 

uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, 

dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta). 

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się 

osoby przebywającej w tej instytucji. 

Sytuację materialną studenta, tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w ro-

dzinie, ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Na tej pod-

stawie podczas ustalania sytuacji materialnej studenta uwzględnia się: 

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,  

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o podatku dochodowym, pomniej-

szone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpie-

czenie zdrowotne, 

b) ustalony na podstawie zaświadczeń Urzędu Skarbowego dochód z działalności gospodarczej 

opodatkowanej w formie ryczałtu oraz dochód ustalony na podstawie zaświadczeń Urzędu Skar-

bowego o rocznej wysokości podatku w przypadku działalności opodatkowanej w formie karty 

podatkowej, 

c) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym, 

wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c) ww. ustawy, tj.: 

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-

dzin, 

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pie-

niężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymuso-

wo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach bu-

dowlanych, 

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo-

jennego, 

http://www.amu.edu.pl/
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– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wy-

niku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypa-

łów i niewybuchów, 

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało 

w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–

1945, otrzymywane z zagranicy, 

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w prze-

pisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków 

bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych 

z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra 

lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest doko-

nywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce za-

mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą –  

w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami 

kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jed-

nostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), 

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 

wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w kon-

flikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, ak-

cji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone 

żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 

pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

– alimenty na rzecz dzieci, 

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane 

uczniom lub studentom, 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez 

osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatel-

skich, 

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach miesz-

kalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na 

wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

http://www.amu.edu.pl/
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– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.), 

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na tere-

nie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicz-

nych, 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, re-

strukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji 

górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, 

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o za-

płacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązko-

we ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzą-

cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepi-

sach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-

nych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz świadczenia,  

o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-

szym i nauce, 

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 Ustawy o podatku dochodowym, 

– świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o dzia-

łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1255), 

– świadczenie rodzicielskie, 

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, 

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 Ustawy o po-

datku dochodowym, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubez-

pieczenia zdrowotne. 

Dochody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zry-

czałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-

ne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w lit. c), nie są brane pod uwagę przy usta-

laniu sytuacji materialnej studenta – są to m.in. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki 

do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielę-

gnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.). Ponadto do 

dochodu nie wlicza się: 

- dochodów rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych, jeżeli student jest samodzielny finanso-

wo, 

http://www.amu.edu.pl/
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- świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy Prawo o szkol-

nictwie wyższym i nauce, 

- stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b) nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa człon-

kowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo 

międzynarodowych programów stypendialnych, 

- świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie 

oświaty, 

- stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 

ust. 1 pkt 40b Ustawy o podatku dochodowym 

UWAGA: podmiotami, o których mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. Ustawy są: 

- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, do których należą nie będą-

ce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach pu-

blicznych, 

- organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, do których należą nie dzia-

łające w celu osiągnięcia zysku, 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, któ-

rym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku pu-

blicznego 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

- spółdzielnie socjalne, 

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o sporcie, które nie działają  

w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statu-

towych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjona-

riuszy i pracowników. 

W katalogu świadczeń stypendialnych branych pod uwagę podczas ustalania dochodu rodziny 

uwzględniono: 

1) stypendium doktoranckie, 

2) stypendium za wyniki w nauce dla studentów, przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, 

3) stypendium naukowe dla doktorantów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne 

nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. 

Oznacza to, że świadczenia wymienione w pkt. 1-3 – w tym stypendium doktoranckie i zwięk-

szenie z dotacji projakościowej – podczas ustalania uprawnień do otrzymywania stypendium so-

cjalnego są traktowane jako dochód. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 lit. c) Ustawy o świadczeniach rodzinnych jako dochód uwzględnia się rów-

nież dochody uzyskiwane za granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio  

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: 

- podatek dochodowy, 

- składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, 

http://www.amu.edu.pl/
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- składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 

Dochody te można udokumentować np. zaświadczeniami właściwych organów podatkowych kraju, 

w którym te dochody zostały osiągnięte oraz zaświadczeniami wystawionymi przez pracodawców. 

Stosownie do § 15 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzin-

nych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadcze-

niach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)(Rozporządzenie 

MRPiPS) w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Pol-

skiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód człon-

ków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W przypadku, gdy czło-

nek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku 

kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, przeliczenia tego 

dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego mie-

siąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 

W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do otrzymania pomocy 

materialnej przyznawanej na podstawie kryteriów ekonomicznych przyjmuje się dochód z gospo-

darstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333). W przypadku uzyskiwania dochodów z go-

spodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. Korzystający z dochodu 

z gospodarstwa rolnego i członkowie ich rodzin obowiązkowo przedstawiają zaświadczenia Urzę-

dów Skarbowych o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fi-

zycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2020 roku (do-

tyczy wniosku o miejsce w DS) lub w 2021 roku (dotyczy wniosku o stypendium socjalne), jak 

również o wysokości należnego podatku dochodowego – obligatoryjne załączniki do Wniosku. 

UWAGA: druki zeznań podatkowych PIT-** nie są honorowane. 

 

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające 

naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich 

ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następują-

cych warunków: 

1) ukończył 26. rok życia, 

2) pozostaje w związku małżeńskim, 

3) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia,  

a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełno-

sprawne bez względu na wiek, 

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podat-

kowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest 

wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 PLN (netto). 

http://www.amu.edu.pl/
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Student, o którym mowa, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowe-

go z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

Oświadczenie, o którym mowa, należy złożyć na druku, który dostępny jest pod adresem 

http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/rpms-2016/samo.pdf. 

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej defi-

nicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeń-

stwa. 

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także mię-

dzy innymi renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zle-

cenia, umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli 

dla ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. W szczególnych przypadkach komisja 

stypendialna może uznać źródło dochodu jako stałe, np. w sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta 

później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód  

z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. 

Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on 

udokumentować powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok 

sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświad-

czenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu 

i inne). Udokumentowanie samodzielności finansowej studenta wymaga – oprócz wykazania do-

chodów uzyskanych w okresie wymaganym do udokumentowania (w bieżącym roku kalendarzo-

wym) – również przedstawienia zaświadczeń Urzędu Skarbowego dochodach uzyskanych przez 

studenta w poprzedzającym roku podatkowym. Ponieważ dochód, o którym mowa, jest dochodem 

netto, a zaświadczenia wystawiane przez Urzędy Skarbowe od 1 stycznia 2012 roku nie zawierają 

informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, na studencie ubiegającym się 

o uzyskanie statusu samodzielnego finansowo spoczywa obowiązek przedstawienia zaświadczeń 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o łącznej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne od-

prowadzonych w obowiązujących dla rodzaju wniosku okresach dokumentowania sytuacji material-

nej, których dotyczą zaświadczenia Urzędu Skarbowego. 

 

UWAGA: Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania sty-

pendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-

mocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), tj. 600 PLN, jeżeli nie dołą-

czy on do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka po-

mocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum 

usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizo-

waniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) – 

z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.  

W takich przypadkach komisje mogą przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli 

przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadcze-

nia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodzi-

ny studenta były uzasadnione i niezależne od studenta, a on sam udokumentował źró-

dła utrzymania rodziny. 

 

http://www.amu.edu.pl/
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Student, który pozostaje w związku nieformalnym, nie mający dzieci, nie może zostać uznany 

za samodzielnego finansowo, jeżeli nie ukończył 26. roku. 

W zależności od sytuacji socjalnej do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy również 

dołączyć: 

- kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta (dotyczy osób, których nie dotyczy obo-

wiązek szkolny), 

- zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa, 

- kopie aktów zgonu rodziców (jeżeli z tego powodu student nie otrzymuje świadczeń rentowych), 

- kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację osób, na których 

utrzymaniu student pozostaje oraz takie same dokumenty dotyczące małżeństwa studenta, 

- kopie wyroków i orzeczeń związanych z ograniczeniem lub odebraniem praw rodzicielskich oraz 

z ew. adopcją, przysposobieniem lub ustanowieniem opiekunów prawnych i faktycznych, 

- kopie aktów ślubu (w przypadku małżeństw studenckich). 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypen-

dium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie 

innym niż Dom Studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni unie-

możliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

7. Studenta ubiegającego się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim dla siebie oraz dla małżonka  

i dzieci obowiązują takie same zasady dokumentowania wniosku (wniosków), jak podane w pkt. 6. 

Obcokrajowcy przyjęci na studia z uprawnieniami wynikającymi z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawowe prawo do studiów bezpłatnych i do stypendium socjal-

nego) dokumentują i składają w USOSweb Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na I 

rok studiów na zasadach identycznych jak obywatele polscy, tj. dokumentując swoją sytuację mate-

rialną na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku sty-

pendium socjalnego. Pozostali obcokrajowcy przyjęci na I rok studiów składają wniosek w systemie 

USOSweb, bez konieczności dokumentowania sytuacji materialnej. 

8. Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa wniosek w systemie 

USOSweb. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-

ści (lub inny równorzędny dokument) wystawione przez właściwy organ orzekający. Jeżeli w sys-

temie informatycznym jest informacja o ważnym orzeczeniu, student nie musi do wniosku załą-

czać pliku PDF z kopią orzeczenia. W innych przypadkach konieczne jest dołączenie do Wniosku 

pliku PDF z kopią orzeczenia. 

Brak w systemie USOS informacji o orzeczeniu uniemożliwia wypłatę przyznanego świadcze-

nia. 

Ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych student jest zwolniony z obowiązku przed-

stawiania dokumentów opisujących sytuację materialną. 

9. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi nie przysługują po 

ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, niezależnie od tego, że studia nie 

zostały ukończone i świadczenia nie były pobierane; za semestr uważa się rozpoczęty miesiąc 

semestru. Na studiach pierwszego stopnia maksymalny okres posiadania uprawnień wynosi 9 se-

mestrów, a na studiach drugiego stopnia – 7 miesięcy, jednak w sumie nie więcej niż 12 semestrów. 

Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są stu-

http://www.amu.edu.pl/
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dia. Zasady te stosuje się je również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

Lata studiów odbywanych przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

wliczają się do sześcioletniego okresu, o którym mowa. 

Student może otrzymywać świadczenia wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku 

studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 93 ust. 4 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierun-

ku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego wyborem opcji w USOSweb 

oraz złożeniem wniosku na kierunku, z którym student wiąże swój wybór. Ponieważ wszystkie 

Podkomisje Wydziałowe UKS realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie 

ma powodu, by student studiujący na więcej niż jednym kierunku składał więcej niż jeden wniosek 

o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału. 

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca,  

w którym student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym 

pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innego kie-

runku studiów tego samego stopnia lub kończącego się uzyskaniem takiego samego lub równo-

rzędnego tytułu zawodowego (lub wyższego), niezależnie od okresu na jaki świadczenie zostało 

przyznane. Nie dotyczy to studenta podejmującego lub kontynuującego studia po ukończeniu stu-

diów pierwszego stopnia, prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra. Zasada 12 

semestrów studiów (z zastrzeżeniem liczby semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia!) 

obowiązuje niezależnie od tego, że nie zostały one ukończone. 

10. Studentowi przysługuje prawo wniesienia do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej 

OKS, odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Obowiązują następujące zasady skła-

dania odwołań: 

a) podstawą wniesienia odwołania są: podanie studenta w tej sprawie i wystawiona na piśmie (z da-

tą dostarczenia lub otrzymania) zaskarżana decyzja zawierająca podstawę prawną jej wydania, 

uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania, 

b) sporządzone przez studenta odwołanie składane jest wyłącznie za pośrednictwem właściwej 

Podkomisji Wydziałowej UKS, która dołącza swoją krótką opinię/stanowisko, kompletuje od-

wołanie, kopię swojej decyzji, wniosek o przyznanie świadczenia (z załącznikami) i przekazuje 

całość do OKS, 

c) odwołania nadesłane przez studentów bezpośrednio do OKS na podstawie art. 65 § 1 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 

2000), odsyłane są do właściwych Podkomisji Wydziałowych UKS, 

d) UKS sporządzając opinię, o której mowa w lit. b) może – uznając argumenty wnioskodawcy – 

zmienić swoją pierwotną decyzję, kończąc procedurę odwoławczą. 

11. Informacje dodatkowe: 

a) dochody, w oparciu o które student stara się o udzielenie pomocy materialnej wylicza się na pod-

stawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych i Rozporządzenia MRPiPS, 

b) za dochód netto uznaje się przychód pomniejszony o: 

- koszty uzyskania przychodu, 

- należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 

- składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

c) pod pojęciem rodziny rozumie się następujące osoby: 

- małżonków, 

- małżonka i dzieci studenta, 

- rodziców dzieci, 

http://www.amu.edu.pl/
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- opiekuna faktycznego dziecka, 

- pozostające na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie oraz uczące się dzieci pełnoletnie do ukończe-

nia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, 

- dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie 

pielęgnacyjne, 

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego. 

d) wszystkie osoby w rodzinie studenta uczące się do ukończenia 25. roku życia, posiadające własne 

źródła dochodów w wysokości nie pozwalającej na ustalenie ich samodzielności finansowej, zo-

bowiązane są przedłożyć informacje jak osoby, na których utrzymaniu student pozostaje, a ich 

dochody wliczane są do dochodu rodziny. 

 

W sprawach nie omówionych w niniejszym dokumencie wyjaśnień oraz ogólnych informacji udzielają 

pracownicy Sekcji Spraw Studenckich (pn.-pi., w godz. 8:00-15:00): 

mgr Aleksandra Brykowicz - e-mail: dn@amu.edu.pl 

mgr Monika Graumiler-Pawlak - e-mail: dn@amu.edu.pl 

dr Przemysław Rachowiak - e-mail: rachp@amu.edu.pl 

http://www.amu.edu.pl/

