
Aby uzyskać świadczenia, należy wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się w serwisie 
www.usosweb.us.edu.pl w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI. 
 
Następnie zarejestrować, wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pełną dokumentacją  

osobiście lub listem poleconym  
do Biura ds. Finansowych, Stypendialnych i Socjalnych pok. 1.25 WPiA Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11b 

 

Stypendium socjalne – regulamin świadczeń - pobierz 

UWAGA! Stypendium zostanie przyznane od miesiąca złożenia KOMPLETNEGO 
wniosku. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji 
materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustalonego  
w uczelni progu dochodu  1.050,00zł. 

Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto 
dochodu przypadającego na członka rodziny studenta.  

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania 
się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych – kwota uprawniająca do pobierania świadczenia wynosi 
600,00zł netto. 

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne 
można pobierać tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku. 
Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

 magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

 licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 
stopnia. 

Od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022 świadczenia przysługują na studiach 
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez 
łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta. 

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania 
określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach 
medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. 
wynosi łącznie 14 semestrów. 

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy. 

 

 

http://www.usosweb.us.edu.pl/
https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wp-content/uploads/sites/19/Stypendia/2022-05-17-Regulamin-swiadczen-dla-studentow.pdf


Przewodnik w ubieganiu się o przyznanie stypendium socjalnego 

1. Za rodzinę studenta uważa się małżonka, rodziców (opiekunów prawnych), rodzeństwo 
studenta i dzieci studenta. 

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  
o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągnięte przez: 

 studenta 
 małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 

dzieci niepełnoletnich, 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, opiekunów 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. 

Dokumenty podstawowe:  

 oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu studenta oraz dla 
wszystkich pełnoletnich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy (rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletnie rodzeństwo uczące się - 
do 26 r. życia, małżonka wnioskodawcy, pełnoletnich uczących się dzieci 
wnioskodawcy) dotyczy również osób prowadzących gospodarstwa rolne. 

 oryginał zaświadczenia z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA 
lub wojskowego biura emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej  
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny studenta, którzy osiągnęli dochody w 2020 roku, 

 oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w 2020 roku 
- wykaz dochodów niepodlegający opodatkowaniu - pobierz): 

Najczęściej zgłaszanymi źródłami dochodu nieopodatkowanego są: 

 gospodarstwo rolne, do którego należy dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy 
o wielkości gospodarstwa podanego w hektarach przeliczeniowych, 

 zasiłek chorobowy osoby ubezpieczonej w KRUS (na podstawie zaświadczenia 
z KRUS), 

 alimenty, otrzymywane na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, 
w którym wykazana jest ich wysokość, 

 świadczenie macierzyńskie, na podstawie decyzji o przyznanym świadczeniu. 

 

 Załącznik nr 1 do „Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 
Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu studenta - pobierz 

 Załącznik nr 2 do „Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 
Szczegółowy zasady obliczania dochodu rodziny studenta - pobierz 

 

https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wp-content/uploads/sites/19/Stypendia/2022-05-17-Regulamin-swiadczen-zal.-1-wykaz-dokumentow-zarzadznie-nr-69-z-2022-zmiany.pdf
https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wp-content/uploads/sites/19/Stypendia/2022-05-17-Regulamin-swiadczen-zal.-2-zasady-obliczania-dochodu-zarzadznie-nr-69-z-2022-zmiany.pdf


Pozostałe  

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej                         

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (od  
1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej  
i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia może skutkować odmową przyznania 
stypendium socjalnego. 

- oświadczenie o sytuacji dochodowej rodziny - pobierz 

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie 
aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej 
(rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych  
w ustawie o pomocy społecznej).  

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej  
i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia  
z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 
ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej 
odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające 
informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie 
znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane 
stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie 
stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego 
rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub 
bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 

Do dochodu rodziny nie wlicza się poniższych dokumentów jednak student może przedłożyć 
w celu udokumentowania innych źródeł utrzymania rodziny np.: - oświadczenie  

 Umowy darowizny z potwierdzonymi przelewami od krewnych spoza rodziny stypendialnej,  

 Świadczenie wychowawcze program 500+, 

 Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 Świadczenia opiekuńcze takie jak, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie 
pielęgnacyjne, 

 Inne świadczenia wypłacane przez gminy ze środków własnych, 

 Nieopodatkowane stypendia dla uczniów i studentów np. rodzeństwa,  

 Pomoc finansowa przyznawana przez organizacje społeczne lub fundacje. 

Dochodu utracony - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  
 utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
 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 o rodzicielskim 
świadczeniu uzupełniającym,  

https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wp-content/uploads/sites/19/Stypendia/oświadczenie-o-sytuacji-dochodowej-rodziny.doc


 wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 
jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub 
art. 36aa ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;  

 utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 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;  

 utratą świadczenia rodzicielskiego,  
 utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników,  
 utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce;  

Dochodu uzyskany - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

 zakończenia urlopu wychowawczego, 
 uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
 uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 uzyskania 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 o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym, 

 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, 

 uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 
 uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
 

1. W przypadku, gdy student lub członek jego rodziny uzyska dochód po upływie okresu 

obliczeniowego, lecz przed datą złożenia wniosku o stypendium, dochód ten uwzględnia 

się w dochodzie rodziny. 

1a. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny w okresie 

obliczeniowym, ustalając dochód uzyskany w tym okresie, dochód ten dzieli się przez 

liczbę miesięcy w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli jest on również uzyskiwany 

w dniu ustalania prawa do stypendium. 

1b. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po okresie 

obliczeniowym, ustalając dochód powiększa się go o kwotę uzyskanego dochodu 

z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli jest on 

również uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.  

 



Student uznany za samodzielnego finansowo: 

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)  

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 
opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne, jeżeli 
spełnia jeden z następujących warunków: 

 ukończył 26 rok życia; 

 pozostaje w związku małżeńskim; 

 ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88. 1. ust. 1, Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

 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. 

Obecnie jest to kwota 930,35zł netto/mc 

 

Student, jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

W przypadku gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 600 zł 

student ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z MOPS/GOPS o sytuacji dochodowej  

i majątkowej swojej i rodziny. 

Stałym dochodem może być np. renta po zmarłym rodzicu, zasądzone alimenty, umowa 

o pracę, cyklicznie zawierane umowy zlecenia. 

 

DODATKOWO 

 w przypadku małżeństwa studenckiego, kserokopia aktu zawarcia związku 
małżeńskiego; 

 dla osób prowadzących gospodarstwa rolne – zaświadczenie z urzędu gminy lub 
nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok 
akademicki. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych  
z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 r. 3 819 zł.; 

 dla osób prowadzących działalność gospodarczą – oryginał zaświadczenia z urzędu 
skarbowego z tytułu działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej - w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki; 

 dla osób bez pracy - zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania 
bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków 
rodziny studenta; zaświadczenie jest wymagane również w przypadku, gdy mamy do 



czynienia z utratą i uzyskaniem dochodu; zaświadczenie musi zawierać informację  
o wysokości uzyskanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych oraz okresie jego 
otrzymywania, 

 dla osób podejmujących zatrudnienie po roku bazowym - zaświadczenie z zakładu 
pracy o zatrudnieniu oraz potwierdzenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia 
netto za drugi miesiąc, czyli za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
osoba została zatrudniona. 
 

 Jeśli w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskałeś dochód u tego 

samego pracodawcy, zleceniodawcy lub rozpocząłeś pozarolniczą działalność 

gospodarczą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu się nie stosuje 

 W przypadku małżonków składających wspólne zeznanie podatkowe PIT-37 wymagane jest 

oddzielne zaświadczenie od każdego z nich, chyba że z zaświadczenia wynika, kto jest 

podatnikiem, a kto współmałżonkiem. Dochód każdej osoby w rodzinie studenta ustalany jest 

oddzielnie. 

 oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – pobierz uzyskiwanych w roku 2020 

składa każdy dorosły członek rodziny na drukach załącznika. Najczęściej zgłaszanymi 

źródłami dochodu nieopodatkowanego są: 

o gospodarstwo rolne, do którego należy dołączyć zaświadczenie z urzędu 

gminy o wielkości gospodarstwa podanego w hektarach przeliczeniowych, 

o zasiłek chorobowy osoby ubezpieczonej w KRUS (na podstawie 

zaświadczenia z KRUS), 

o alimenty, otrzymywane na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, 

w którym wykazana jest ich wysokość, 

o świadczenie macierzyńskie, na podstawie decyzji o przyznanym świadczeniu. 

 

 

 

 

https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wp-content/uploads/sites/19/Stypendia/Oświadczenie-o-dochodach-nieopodatkowanych-2020.doc

