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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje zakres postępowania dotyczącego przyznawania stypendium 

socjalnego, dla studenta  znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Stypendium - jednostronne świadczenie pieniężne, pomoc materialna 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Prorektor właściwy do spraw studenckich i kształcenia 

 w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym 
organem samorządu doktorantów, przeznacza określone środki finansowe na 
poniższe formy pomocy materialnej:  
- stypendia socjalne i zapomogi dla studentów; 
- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych dla studentów; 
- stypendia rektora dla najlepszych studentów; 
- pomoc materialna dla doktorantów. 
 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

 powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej  

 sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej, w 
ramach którego dziekan może uchylić decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej, 
niezgodną z przepisami ustawy lub Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
 

Wydziałowa Komisja Stypendialna 

 rozpatrywanie wniosków składanych przez studnetów  

 w skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą: 
- Przewodniczący Komisji - przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału 
- przedstawiciele studentów wydziału delegowani przez organ samorządu 
studenckiego 
 

4. TERMIN REALIZACJI 

Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego odbywa się raz na 

semestr w danym roku akademickim.  

Wypłacanie stypendium socjalnego odbywa się  przez cały rok akademicki, od 

momentu złożenia wniosku stypendialnego i przyznania stypendium. 
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5. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

5.1. Złożenie Wniosku DNiSS PM-01 w określonym terminie (zgodnie 

z regulaminem) na dany semestr w roku akademickim. 

5.2. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów student może złożyć 

po uzyskaniu rejestracji na określony semestr. 

5.3. W przypadku złożenia wniosku bez uzyskanej rejestracji, wniosek ten 

pozostawia się bez rozpoznania do czasu uzyskania rejestracji.  

5.4. Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne 

w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie 

innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania 

do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

5.5. Student 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 

5.6. Wniosek, powinien zawierać dane dotyczące: 

 studenta, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, serię i numer dowodu 

osobistego, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL nr 

paszportu, nazwę wydziału, rok i semestr studiów, numer albumu 

 małżonka studenta, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia 

 rodziców studenta, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, 

stan cywilny 

 dzieci pozostających na utrzymaniu w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, 

stan cywilny 

5.7. W zależności od sytuacji materialnej studenta, konieczność dołączenia 

odpowiednio: 

 zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 

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

fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego 

urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości: 
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 dochodu 

 składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu 

 należnego podatku 

 zaświadczenia (druk DNiSS PM-03) dokumentujące wysokość innych 

dochodów 

 oświadczenie (druk DNiSS PM-04) o deklarowanych dochodach osiąganych 

przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

zwierające w szczególności informacje o: 

 wysokości dochodu 

 wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne 

 wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

 wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego 

 wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku 

 inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia 

prawa do stypendium, w tym: 

 dokument stwierdzający wiek dziecka 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

 orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka 

 zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej 

 zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej 

 zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na 

jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia 

 zaświadczenie lub oświadczenie (druk DNiSS PM-18) o wysokości składek 

na ubezpieczenie zdrowotne 

 zaświadczenie z właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości 

gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 

stypendium 

 oświadczenie (druk DNiSS PM-02/S) o niepobieraniu stypendium 

socjalnego na więcej niż jednym kierunku studiów 

http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-03%20Inne%20dochody.doc
http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-04%20Ryczalt.doc
http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-18%20Oswiadczenie%20o%20wysokosci%20skladek%20na%20ubezpieczenie%20zdrowotne.doc
http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-02-S%20Oswiadczenie%20studenta.doc
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5.8. Student w zależności od indywidualnej sytuacji, może być traktowany jako 

samodzielny finansowo lub pozostawać na utrzymaniu rodziny 

5.9. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia 

łącznie następujące warunki: 

 posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

 posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym 

 jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, nie jest 

mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 

ustawy  

z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych; 

 nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa 

domowego z rodzicami bądź jednym z nich 

5.10. Student, który nie spełnia łącznie warunków samodzielności finansowej, 

może pozostawać na utrzymaniu rodziców, a jego dochody wynikają z dochodów 

rodziny lub innych dochodów 

5.11. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegana się 

o stypendium socjalne, 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 

 w przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, 

prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek (druk DNiSS PM-

05) studenta na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się 

pomniejszonego o utracony dochód 

 w przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny 

studenta, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek (druk 

http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-05%20%20Utrata%20dochodu%20.doc
http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-05%20%20Utrata%20dochodu%20.doc
http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-06%20%20Uzyskanie%20dochodu.doc
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DNiSS PM-06) studenta na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby 

uczącej się powiększonego o uzyskany dochód 

5.12. Zasady i kryteria przyznawania pomocy materialnej są określone 

w obowiązującym „Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

ATH w Bielsku –Białej. 

5.13. Wysokość pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest określane na 

dany semestr zgodnie z Zarządzeniem Rektora ATH. 

5.14. Sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków.  

5.15.Wprowadzenie do systemu elektronicznego HMS dochodów członków 

rodziny wykazanych w złożonych dokumentach, oraz przeliczenie miesięcznego 

dochodu netto na 1 członka rodziny. 

5.16. Zebranie Wydziałowej Komisji Socjalnej w celu sprawdzenia kompletności  

złożonych wniosków stypendialnych oraz  ich  zatwierdzenia. 

5.17. Wezwanie studentów do uzupełnienia dokumentacji w przypadku 

niekompletności. 

5.18. Zatwierdzenie w systemie elektronicznym HMS  wniosków do wypłaty 

z naliczeniem ich  miesięcznej wysokości. 

5.19. Przygotowanie imiennych decyzji o przyznanym stypendium na dany 

semestr. 

5.20. Wydruk list wypłat przyznanych stypendiów.  

5.21. Zatwierdzenie list do wypłaty przez  Dziekan i Prodziekana WNoZ, Kwestor 

ATH, Kanclerz ATH. 

5.22. Przekazanie  zatwierdzonych list  wypłat do Kwestury ATH. 

5.23. Archiwizowanie list wypłat w Dziekanacie. 

5.24. Sporządzenie comiesięcznego sprawozdania z wypłaconych stypendiów do 

DNiSS. ( PM-17/S). 

 

 

http://www.studia.ath.bielsko.pl/images/stories/druki/DNiSS%20PM-06%20%20Uzyskanie%20dochodu.doc
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Zarządzenie Nr 691/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 27 czerwca 2013 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

Zarządzenie Nr 731/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dnia 23 października 2013 roku w sprawie uzupełnienia Regulaminu pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów ATH w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2013/2014 

 

6.1. Wniosek studenta o przyznanie stypendium socjalnego DNiSS PM-01 

 

6.2. Oświadczenie DNiSS PM-02/S 

 

6.3. Oświadczenie  o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych DNiSS PM-03 

 

6.4. Oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby 

podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne DNiSS PM-04 

 

6.5. Wniosek o ponowne ustalenie stypendium socjalnego spowodowane utratą 

dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium lub 

po tym roku DNiSS PM-05 

 

6.6. Wniosek o ponowne ustalenie stypendium socjalnego spowodowane 

uzyskaniem dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 

stypendium lub po tym roku DNiSS PM-06 

 

6.7. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego osób niepełnosprawnych 

DNiSS PM-08 

 

6.8. Wniosek  o przyznanie zapomogi  DNiSS PM-09 

 

6.9. Zaświadczenie z innej Uczelni DNiSS PM-11 

 

6.10. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych DNiSS PM-12 
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6.11. Wniosek studenta o przyznanie miejsca w domu studenckim uczelni DNiSS 

PM-14 

 

6.12. Oświadczenie studenta zakwaterowanego bez tytułu prawnego w obiekcie 

innym niż dom studencki w celu otrzymania zwiększenia stypendium socjalnego  

DNiSS PM-15 

 

6.13. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium DNiSS PM-18 


