Stypendium socjalne i stypendium socjalne o zwiększonej wysokości.
O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny)
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Podstawą ubiegania się o stypendium socjalne jest wysokość miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie studenta.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student studiów
stacjonarnych, który spełnia warunki ubiegania się o stypendium socjalne, a dodatkowo
zamieszkuje w DS lub innym obiekcie, a codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego
zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie.
Osoby w rodzinie studenta, które muszą znaleźć się we wniosku
Osoby w rodzinie studenta, które student powinien uwzględnić w swoim wniosku o
stypendium socjalne:
1. student
2. współmałżonek studenta
3. dzieci pozostające na utrzymaniu studenta lub jego współmałżonka, ale tylko:
niepełnoletnie,
pełnoletnie, ale tylko uczące się - do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w
ostatnim roku studiów - do ich ukończenia,
niepełnosprawne – bez względu na wiek
4. rodzice studenta
5.rodzeństwo studenta (a dokładnie: dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców
studenta/doktoranta), ale tylko:
niepełnoletnie,
pełnoletnie, ale tylko uczące się - do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim
roku studiów - do ich ukończenia,
niepełnosprawne – bez względu na wiek
Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić
dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku.
Kiedy można nie uwzględniać we wniosku dochodów rodziców?
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych
przez rodziców i rodzeństwo TYLKO I WYŁĄCZNIE w dwóch przypadkach:
WTEDY GDY1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i
potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu, a jednocześnie spełnia jeden z następujących
warunków:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci,
d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej
LUB WTEDY, GDY
2) spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b) jest wyższy lub równy
1,15 sumy 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 (kwota ta wynosi 930,35 zł.).
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten
fakt w złożonym oświadczeniu
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta
W danym roku akademickim wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
studenta, która uprawnia go do ubiegania się o stypendium socjalne określa rektor w
porozumieniu samorządem studenckim i samorządem doktorantów
„Dochód uzyskany” i „dochód utracony”
"Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" - służą aktualizacji wyliczeń dochodu. W sytuacjach,
gdy w momencie składania wniosku, w stosunku do roku poprzedniego zaszły zmiany w
dochodach członków rodziny (brak obecnie źródła dochodu, czyli nastąpiła "utrata dochodu"
lub pojawiło się nowe źródło dochodu czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu") - należy
wyliczenia oparte na dany roku odpowiednio zweryfikować.
Dochody z gospodarstwa rolnego
Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o
stypendium socjalne należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa
(lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo), które należały do tej
osoby w danym roku przez przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany przez Prezesa GUS.
UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za
gospodarstwo rolne. Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów
przeliczeniowych.
Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do każdego wniosku:
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach (lub o braku dochodów) dla każdego
pełnoletniego członka rodziny;
-zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej z ZUS-u lub druk DNiSS PM-18
Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej nie są potrzebne, w przypadku:
- zerowego dochodu brutto,
- dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
- "dochodu utraconego",
- dochodu z gospodarstwa rolnego
-dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (akt
urodzenia),
-zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez pełnoletnie
rodzeństwo lub dzieci studenta
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym
dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa lub nakaz płatniczy

- wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta
-zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów lub o częściowej
egzekucji
-zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla danej
osoby
- zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych
- akt zgonu osoby z rodziny studenta
- akt małżeństwa studenta
- dokument potwierdzający fakt "utraty dochodu", np. świadectwo pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu i zarobkach, umowa o pracę, umowa zlecenia
- dokument potwierdzający fakt "uzyskania dochodu" i jego kwotę, np. zaświadczenie
o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy, umowa o pracę

