
STYPENDIUM SOCJALNE  
 

 

Aby uzyskać stypendium socjalne należy obowiązkowo złożyć następujące dokumenty: 
1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego (ZAŁĄCZNIK  NR 1 do 

regulaminu). 

2. Oświadczenie (ZAŁĄCZNIK  NR 6 do regulaminu). 

3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 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, STUDENTA i każdego pełnoletniego 

członka rodziny za rok 2018. 

4. zaświadczenia z ZUS-u lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenia członków 

rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – zaświadczenie 

lub oświadczenie to składa student i każdy członek rodziny studenta, który osiągnął dochód. 

5. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 

26 roku życia. Istnienie rodzeństwa lub dzieci w wieku poniżej 7 lat należy udokumentować odpisem 

skróconym aktu urodzenia; 

 

Dodatkowo w szczególnych sytuacjach do wniosku należy dołączyć: 

 

− jeśli student ubiega się o zwiększenie stypendium socjalnego: 

1. ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu – w uzasadnieniu należy wyczerpująco podać przyczyny starania się o 

zwiększenie stypendium. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się w szczególności następujące 

sytuacje: 

1) konieczność wynajmowania przez studenta mieszkania poza miejscem stałego zamieszkania ze 

względu na odległość od uczelni lub utrudniony dojazd; 

2) wychowywanie przez studenta dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawnością bez względu na 

wiek; 

3) sieroctwo zupełne, jeśli student nie ukończył 26 roku życia; 

 

− jeśli członek rodziny pozostaje bez pracy: 

1. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do 

zasiłku. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub 

stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania. 

 

− jeśli student lub członek rodziny posiada gospodarstwo rolne: 
1. oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego lub zaświadczenia właściwego organu gminy lub 

nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym 2018; 

2. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w 

posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w 

związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;  

3. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 

użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;  

4. zaświadczenie z KRUS o wysokości zasiłku chorobowego wypłaconego rolnikowi w poprzednim roku 

kalendarzowym; 

5. oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie  niepodlegających opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAŁĄCZNIK NR 8 do regulaminu); - do 

oświadczenia wpisuje się wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego i zasiłku chorobowego. 

 

− jeśli student lub rodzice studenta pobierają/ płacą alimenty na dziecko: 

1. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, albo 

kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej 

przez sąd ugody zawartej przed mediatorem; 

2. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 

członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugoda zawartą przed 

mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny studenta;  



3. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niżej od 

ustalonej w wyroku sadu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: 

− zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 

− informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 

czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; 

4. decyzję właściwego organu przyznającą zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości;  

5. decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości miesięcznej; 

6. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z 

rodziców;  

7. oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie  niepodlegających opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAŁĄCZNIK NR 8 do regulaminu) - do 

oświadczenia wpisuje się wysokość dochodu ze świadczeń alimentacyjnych. 

 

− jeśli student złożył wniosek o naliczenie utraty / uzyskania dochodu: 

1. wniosek o naliczenie utraty/uzyskania dochodu (ZAŁĄCZNIK NR 9 do regulaminu); 

2. świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzającym fakt utraty 

dochodu; 

3. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; 

4. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w 

których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie; 

5. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie; 

6. zaświadczenie urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej 

opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; 

7. oświadczenie w przypadku nieosiągania dochodu. 

   

Inne dokumenty i oświadczenia (szczególne przypadki):  
1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 

2. kopia aktu zgonu rodzica; 

3. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub ugody zawartej 

przed mediatorem;  

4. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny 

wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie 

opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; 

5. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny 

studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny 

studenta;  

6. kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej 

drugiego z małżonków;  

7. zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód; 

8. pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub 

poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy 

społecznej, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta,  zaświadczenie o 

przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia).  

 

Dokumenty dodatkowe dotyczące tylko studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo 

do świadczeń pomocy materialnej: 

1. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na osiedlenie się,  

2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  

3. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 

art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, 



poz. 1573, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 

ochrony uzupełniającej;  

4. Karta Polaka.  

 

 

  
DEFINICJE PODSTAWOWE: 
RODZINA - przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1.     Studenta, 

2.    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, 

3.    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. 

Dochodów, o których mowa w pkt. 3, nie wlicza się, jeżeli student jest samodzielny finansowo. 

  

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA – student jest „samodzielny finansowo”, jeżeli spełnia jeden z 

następujących warunków: 

1. ukończył 26 rok życia; 

2. pozostaje w związku małżeńskim; 

3. ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia 

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

4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz 

w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, 

jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych. 

  

DZIECKO - dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie, którego toczy się 

postepowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawna. 

  

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE - dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych. 

  

OPIEKUN FAKTYCZNY DZIECKA - osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z 

wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka. 

  

OPIEKUN PRAWNY DZIECKA – osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w 

kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z pózn. zm.). 

  

GOSPODARSTWO ROLNE - w rozumieniu przepisów o podatku rolnym: obszar gruntów o łącznej 

powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w 

posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej 

osobowości prawnej. 

 

INSTYTUCJA ZAPEWNIAJĄCA CALODOBOWE UTRZYMANIE - oznacza to dom pomocy społecznej, 

placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, 

szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. 

  

ZATRUDNIENIE LUB INNA PRACA ZAROBKOWA - oznacza wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie 

usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w zakresie członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

  

DOCHÓD – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 



1.   przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

2.    deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, 

3.    inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

  

WYSOKOŚĆ DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO OTRZYMANIA STYPENDIUM, nie może być 

nisza niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pózn. zm.), 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 (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z pózn. zm.). 

W roku akademickim 2019/2020 wysokość dochodu nie może być wyższa niż  1051,70 zł. 

  

UTRATA DOCHODU – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,   

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,   

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego 

świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 

świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303),  

5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w 

rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.5)),   

6)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,   

7) 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;  

8) utratą świadczenia rodzicielskiego,   

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,   

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

  

UZYSKANIE DOCHODU – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,   

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,   

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

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

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o 

rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,  

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 

zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych,   

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,   

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników,  k)  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

 

 



INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów UP im. Jana Grodka w Sanoku, stypendium socjalne i 

stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem 

przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa semestr (dotyczy studentów VII semestru 

kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunku rolnictwo) - stypendium jest przyznawane na semestr tj. 

październik 2019 - luty 2020. 

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Student studiujący równocześnie na kilku 

kierunkach może otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, 

stypendium ministra oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez 

siebie kierunku. 

Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, nie może być nisza niż 1,30 kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. 

zm.), 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 (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne  

w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1051,70 zł. 

Wysokość kwot przyznanych stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, oraz stypendiów 

rektora, zostanie określona w terminie późniejszym po dokonaniu przez Rektora w porozumieniu z Samorządem 

Studenckim podziału dotacji na poszczególne rodzaje świadczeń. 

 

Do dochodu nie wlicza się: 

1.     świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym; 

2.     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, sporządzanych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych; 

3.     świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

4.     świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

  

WAŻNE!!!! 
1.     Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń pomocy materialnej powinny być 

uwierzytelnione przez pracownika działu toku studiów, notariusza lub instytucje, która wydała 

dokument. 

2.     Zaświadczenia o dochodach wystawione w języku obcym powinny być przetłumaczone przez polskiego 

tłumacza przysięgłego. 

3.   Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium 

socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej swojej rodzin. 

 

   


