Informacje ogólne
W związku z koniecznością sprawnego przeprowadzenia przyjmowania wniosków stypendialnych, w
przypadku konieczności osobistego złożenia wniosków, będą obowiązywały zapisy za pomocą
elektronicznego kalendarza zapisów w USOSWEB – DLA SUDENTÓW – SPOTKANIA. Z uwagi na krótki
okres składania wniosków, określony w Regulaminie pomocy materialnej, oraz ograniczenia spowodowane
pandemią Covid 19, zalecamy wysyłanie wniosków pocztą.
Sprawy związane z pomocą materialną dla studentów oraz doktorantów prowadzi Pani Jadwiga Woroniecka.
Pytania oraz prośby o wycofanie wniosków do poprawy należy wysyłać mailem na adres:
jadwiga.woroniecka@uwm.edu.pl podając imię i nazwisko, nr albumu oraz rok, kierunek i formę studiów.
Wnioski w wersji elektronicznej wypełniamy na stronie (wniosek o stypendium socjalne oraz oświadczenie o
dochodzie) https://usosweb.uwm.edu.pl
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wydrukowany z USOSWEB wraz z wymaganą dokumentacją
należy złożyć do 10 października 2021 r. po uprzednim wypełnieniu. Nie może być na wydrukowanym
wniosku oraz oświadczeniu o dochodzie nadruku NIEZATWIERDZONY.
Student składa:
1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, wydrukowany z USOSWEB, podpisany czytelnie
imieniem i nazwiskiem.
2. Oświadczenie o dochodzie, wydrukowane z USOSWEB, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.
3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające skład rodziny studenta oraz dochody w rodzinie studenta.
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, oświadczenie o dochodzie wraz z dokumentacją należy
złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych, ul. Oczapowskiego 4, pokój nr 13. Wymagane
oświadczenia dołączane do wniosku o stypendium socjalne dostępne są w trakcie wypełniania
elektronicznego wniosku w USOSWEB oraz na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomocmaterialna/oswiadczenia-stypendialne
Numeracja oświadczeń ze strony UWM (stypendium socjalne):
1. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu [pobierz]
2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
[pobierz]
6.
7.
8.
9.
10.

Oświadczenie – stypendium socjalne i socjalne zw. [pobierz]
Oświadczenie alimenty [pobierz]
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pomoc materialna [pobierz]
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – druk [pobierz]
Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy [pobierz]

Terminy
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego upływa 10 października 2021 r.
W trakcie roku akademickiego, poczynając od miesiąca listopada, student może złożyć kompletny wniosek
pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca, do czerwca włącznie. Stypendium jest przyznawane od miesiąca, w
którym wpłynął kompletny wniosek.
Wysokość stypendium socjalnego
Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium socjalnego
ustala Rektor UWM w porozumieniu z Samorządem Studentów. W roku akademickim 2021/2022 próg
dochodu kwalifikujący do stypendium nie może przekroczyć 1050 zł netto miesięcznie na jednego członka
rodziny. Stypendium socjalne stanowi różnicę pomiędzy progiem 1050 zł a ustalonym miesięcznym
dochodem na osobę w rodzinie studenta (np. dochód 550 zł – należne stypendium socjalne wyniesie 500 zł).

Skład rodziny studenta
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego
studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1. studenta;
2. małżonka studenta;
3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
4. będące na utrzymaniu ww. osób 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.
•
•

•

Jeżeli w rodzinie studenta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało
zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców, sytuację materialną studenta określa
się bez wliczania osoby dziecka do rodziny studenta.
Za członka rodziny studenta nie uważa się dzieci/rodzeństwa studenta w wieku powyżej 18 roku życia,
jeżeli nie kontynuują nauki oraz uczącego się rodzeństwa powyżej 26 lat, które pozostaje na
utrzymaniu osób, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a-c, chyba że legitymują się orzeczeniem o
niepełnosprawności.
Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny.

Ubieganie się o stypendium socjalne bez dochodów rodziców i rodzeństwa
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, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
1.
2.
3.
4.
5.

ukończył 26. rok życia;
pozostaje w związku małżeńskim;
ma na utrzymaniu dzieci;
osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
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 ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 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 (w październiku 2021 r.
przeciętny miesięczny dochód wynosi 930,35 zł w roku kalendarzowym 2020 i 930,35 zł w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku).

Student składa także oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie: http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/pomoc-materialna/2oswiadczenie_o_nieprowadzeniu_wspolnego_gospodarstwa.pdf
Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta
Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie
wygenerowanego
w
systemie
USOSweb
oświadczenia
studenta,
stanowiącego
wraz
z załącznikami, integralną część wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, zawierającego informacje
o liczbie członków rodziny i dochodach przez nich osiąganych, w oparciu o dokumenty obligatoryjne w
każdym składanym wniosku:
• zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód studenta oraz członków
rodziny studenta osiągnięty w 2020 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e
i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie
zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta, a także osoby, które
nie uzyskały w 2020 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)
- rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (również w przypadku kiedy
rozliczali się wspólnie);

• student lub członek jego rodziny w wieku do ukończenia 26 lat dodatkowo ma obowiązek
dostarczyć zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające uzyskany w 2020 r.
dochód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku uzyskiwania w 2020 r. dochodu
ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej
lub umów zlecenia);
• zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS*) lub zakład pracy o wysokości
odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2020 r.
*Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby
pobierające rentę lub emeryturę rolniczą ;
• zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał
on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2020 r. zawierające informacje o: formie opłacanego
podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
• zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do
zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości
uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
Inne obligatoryjne dokumenty
• oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2020 r. wg wzoru – obowiązkowo:
http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/pomoc-materialna/1osw_o_dochodach_niepodlegajacych_opodatkowaniu.pdf;
• odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
• zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
• skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
• akt małżeństwa studenta;
• zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
• zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i
majątkowej studenta i rodziny w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 528 zł;
• Oświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające źródła
utrzymania studenta i rodziny w przypadku braku zaświadczenia wskazanego powyżej;
http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/pomoc-materialna/10oswiadczenie_o_sytuacji_majatkowej_i_dochodowej_wnioskodawcy.pdf
Rektor albo Komisja Stypendialna lub Uczelniana 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 z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie
stypendium
socjalnego
zaświadczenia
z
ośrodka
pomocy
społecznej
o
sytuacji
dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
• Zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2020 r; (np. zasiłki celowe,
pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, itp.);
*zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, 300+, opiekuńcze (tzw. 500+) nie są wliczane do dochodu
rodziny studenta.
Studenci, których źródłem dochodu studenta/rodziny studenta jest gospodarstwo rolne dodatkowo
składają:
• zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2020, wyrażonej
w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
• zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2020 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia
rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników;

• decyzje o przyznaniu renty strukturalnej (jeżeli taki fakt ma miejsce);
• umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego wyłącznie na podstawie umowy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu
dzierżawnego wyrażone w zł;
• w przypadku zbycia/zakupu, wydzierżawienia, zmiany powierzchni gospodarstwa w trakcie 2020
roku należy przedstawić dokumenty przedstawiające zaistniałą sytuację.
W przypadku, gdy student lub rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego,
dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni
użytków
rolnych
w
hektarach
przeliczeniowych
i
wysokości
przeciętnego
dochodu
z
pracy
w
indywidualnych
gospodarstwach
rolnych
z
1
ha
przeliczeniowego,
ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zmiana powierzchni
gospodarstwa rolnego, w szczególności sprzedaż, zakup lub darowizna po roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, (tj. po roku 2020) w którym ustalane jest prawo do stypendium, nie stanowi
okoliczności, w związku z którą następuje utrata lub uzyskanie dochodu.
Wysokość dochodu w gospodarstwach rolnych z ha przeliczeniowego za rok 2020 na podstawie obwieszczenia Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 3819 zł

Studenci pobierający świadczenia alimentacyjne dodatkowo składają:
kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację
studenta lub rodziców studenta;
• kopię (oryginał do wglądu) odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
kopię odpisu ugody sądowej z nadaną klauzulą wykonalności;
• w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany
jest złożyć pisemne oświadczenie, do pobrania: http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/pomocmaterialna/7-oswiadczenie_alimenty.pdfzaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów w 2020 r.;
• zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2020 r., jeżeli
świadczenie wypłacane jest z funduszu alimentacyjnego.
Utrata i uzyskanie dochodu
• jeżeli w trakcie 2020 roku lub po roku 2020 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta,
dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:
- w przypadku utraty dochodu w trakcie 2020 roku lub po roku 2020 – odpowiednio: świadectwo pracy,
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, PIT z zakładu pracy (Pit-11)/decyzje organu
rentowego/emerytalnego (oraz Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu
pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta, zaświadczenie z OPS o
przyznaniu, zakończeniu pobierania świadczenia rodzicielskiego po urodzeniu dziecka;
•

w przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2020 roku lub po roku 2020 – odpowiednio: umowa o pracę
+ Pit-11, decyzje organu rentowego/emerytalnego/Urzędu Pracy (oraz Pit-11A, Pit-40A); zaświadczenie
z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu,
zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło,
decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o
którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, zaświadczenie z OPS o przyznaniu
świadczenia rodzicielskiego po urodzeniu dziecka, itp.

W przypadku utraty dochodu, uprawnienie do stypendium socjalnego ustala się na
wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód,
a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego
o uzyskany dochód. Katalog dochodów utraconych i uzyskanych określa ustawa o świadczeniach
rodzinnych.

Kwotę
utraty
lub
uzyskania
dochodu
ustala
się
w
oparciu
o:
1) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego
dochodu,
2) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu
uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był
uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
3) dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu
uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu
po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
Katalog dochodów utraconych i uzyskanych:
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2021 r. poz. 1162
Art.3 pkt. 23) utracie dochodu –oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) 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),
f)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. z2019 r.
poz. 299 i 303) lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.),
h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) 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;
j) utratą świadczenia rodzicielskiego,
k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
Art.3 pkt. 24) uzyskaniu dochodu– oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d)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,
f) 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,
h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
j) 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.
Dochody niedoliczane przy wyliczaniu wysokości miesięcznego dochodu rodziny przy ustalaniu prawa
do stypendium socjalnego
Do dochodu rodziny nie wlicza się:
1. świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(np. stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium ministra);
2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
o funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
o niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
o umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów
albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie
oświaty (np. stypendium szkolne);
4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane 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 (np.
stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium
o charakterze przynajmniej socjalnym).
Ponadto do dochodu rodziny studenta nie wliczają się np. świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z opieki społecznej, zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, 300+, opiekuńcze (tzw. 500+), a także
dopłaty bezpośrednie dla rolników z UE.
Stypendium socjalne na urlopie długoterminowym
W okresie korzystania z urlopu student jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego. Okres
wlicza się do obliczenia maksymalnego okresu 6 lat uprawnień do pobierania pomocy materialnej.

