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Stypendia 2020/2021 

 

Wszystko, co powinni Państwo wiedzieć o nowych i starych zasadach ubiegania się 

o stypendium i przyznawania go 

 

 

Jak co roku mogą Państwo ubiegać się o trzy rodzaje stypendium: rektora, socjalne i dla osób 

z niepełnosprawnością. Stypendia przyznawane są na rok akademicki lub na semestr, a okres ich wypłacania 

to 10 lub 5 miesięcy. 

 

Kto z Państwa NIE MOŻE ubiegać się o stypendium? 

 

Po pierwsze ci z Państwa, którzy studiują siódmy rok lub dłużej. Liczy się każdy rozpoczęty semestr 

studiów na każdej uczelni. 

 

Po drugie ci z Państwa, którzy mają już tytuł magistra (magistra inżyniera lub równorzędny). 

 

Po trzecie ci z Państwa, którzy posiadają już tytuł licencjata czy też inżyniera (albo równorzędny) i 

ponownie rozpoczynają studia pierwszego stopnia. 

 

Redukcja czesnego i stypendium rektora za wyniki w nauce to nie jest to samo! 

 

Redukcja czesnego naliczana jest automatycznie studentom, którzy osiągnęli najwyższą średnią w 

poprzednim semestrze (w praktyce najczęściej jest to średnia 5,0) , i nie wymaga żadnych ruchów z Państwa 

strony.  

 

O stypendium rektora muszą Państwo wnioskować i nawet spełniając warunki muszą Państwo liczyć się z 

tym, że stypendium nie zostanie Państwu przyznane. Warunkiem zasadniczym, który muszą spełniać 

WSZYSCY studenci ubiegający się o stypendium rektora, są wyróżniające wyniki w nauce, co w praktyce 

oznacza średnią 4,65 lub większą. Oznacza to, że także ci z Państwa, którzy planują ubiegać się o 

stypendium za osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe, powinni mieć taką średnią. 

 

Proszę sprawdzić, czy osiągnięcia, o których wspominam, są na poziomie co najmniej krajowym, czy 

są za rok akademicki 2019/20 i czy są prawidłowo udokumentowane. Powinny to być zaświadczenia od 

organizatorów, dyplomy, nie wydruki stron czy linki do profilu w mediach społecznościowych. 

 

Ostatnia sprawa dotycząca stypendium rektora to czas składania wniosku. Wszyscy z Państwa, którzy 

rozpoczęli aktualne studia w październiku, składają wnioski w październiku, natomiast ci z Państwa, którzy 

rozpoczęli aktualne studia w lutym/marcu (od semestru letniego), składają wniosek po ukończeniu 

pierwszego roku studiów czyli w lutym/marcu (dokładny termin będzie podany w zarządzeniu komisji 

stypendialnej). 

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może być przyznane na podstawie ściśle określonej 

listy dokumentów – mogą je Państwo znaleźć w regulaminie. Jeśli mają Państwo dokument potwierdzający 

niepełnosprawność wydany poza granicami Polski, nie uprawnia on do uzyskania stypendium i powinni 

Państwo przejść proces orzekania o niepełnosprawności w Polsce, zgodnie z polską procedurą. 

Jeśli orzeczenie wydane przez ZUS straci ważność w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub 30 dni po jego zakończeniu, na mocy ustawy zachowuje ważność przez 3 miesiące po upływie terminu. 

Jeśli orzeczenie zostało wydane przez Powiatowe Centrum Orzekania i jego ważność upływa po 8 marca 

2020 roku, zachowuje ważność do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii, ale nie dłużej, niż do dnia wydania 

nowego orzeczenia.   
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Stypendium socjalne jest przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium 

dochodowe jest kryterium pomocniczym, nie decydującym, co w praktyce oznacza, że wykazanie niskiego 

dochodu na osobę nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. W niektórych przypadkach mogą 

Państwo zostać poproszeni o przedstawienie źródeł utrzymania poza tymi, które wykazali Państwo w 

dokumentacji dołączonej do wniosku.  

 

Do składu rodziny wliczają Państwo, oprócz siebie: 

 

• małżonka, jeśli takowego Państwo posiadają,  

 

• dzieci Państwa (niepełnoletnie lub starsze, o ile nie przekroczyły 26 roku życia i wciąż się uczą – 

konieczny jest akt urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły), 

 

• rodzeństwo (niepełnoletnie lub starsze, o ile żadne z nich nie przekroczyło 26 roku życia, wciąż się 

uczy i jest na utrzymaniu rodziców – konieczny jest akt urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły), 

 

• rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

 

 

Jak dokumentować dochody? 

 

Wykazanie dochodów wymaga od Państwa podobnej dokumentacji, jak w latach poprzednich. Każdy 

pełnoletni członek rodziny, nawet jeśli się uczy i nie pracuje (albo jest emerytem), powinien zgłosić się po 

zaświadczenie o zarobkach do urzędu skarbowego oraz do ZUS po zaświadczenie o odprowadzonych 

składkach. PIT składany przez Państwa w urzędzie skarbowym nie jest potwierdzeniem dochodów. 

 

Jeśli ktoś z rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się kartą podatkową lub ryczałtem, 

powinien mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego, na którym będzie przychód, a także, co bardzo ważne, 

stawka procentowa podatku. Do wyliczenia dochodu będą Państwo potrzebować tabeli z Ministerstwa 

Rodziny: 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000667/O/M20200667.pdf 

 

W tabeli sprawdzają Państwo NAGŁÓWKI - czy to ryczałt, czy karta podatkowa i jaka wysokość 

procentowej stawki podatku. Następnie sprawdzają Państwo kwotę przychodu umieszczoną na 

zaświadczeniu z urzędu skarbowego i wracają do tabeli. 
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Jeśli ktoś z rodziny ma dochody z gospodarstwa rolnego, powinien mieć zaświadczenie z urzędu 

gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych. Liczbę tę mnoży się przez kwotę, którą poda GUS około 20 

września (informacje o wartości hektara przeliczeniowego znajdą Państwo na stronie GUS, pojawi się także 

na stronie Uczelni) i otrzymują Państwo dochód z gospodarstwa. Jeśli posiadają Państwo (lub członek 

rodziny) grunty w różnych miejscach, sumują Państwo hektary przeliczeniowe dla każdej z nich i przeliczają 

tak, jak dla jednego gospodarstwa rolnego. Jeśli liczba hektarów przeliczeniowych jest (dla całego 

posiadanego gruntu) mniejsza niż 1, nie jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów i nie oblicza się 

jego wartości na podstawie hektarów przeliczeniowych.  

 

Jeśli planują Państwo podać tylko swój dochód bez wliczania rodziców i rodzeństwa, muszą 

Państwo złożyć oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa (proszę zwrócić uwagę oraz 

spełniać jeden z warunków: ukończone 26 lat, bycie w związku małżeńskim, posiadanie dziecka na 

utrzymaniu, uzyskanie pełnoletności w pieczy zastępczej lub stałe źródło dochodów większe, ni 930,65 zł. 

 

Jak ustalić dochód? 

 

Wszystkie rodzaje dochodów wliczające się lub nie do dochodu koniecznego do policzenia 

stypendium są wymienione w regulaminie. Z najpopularniejszych – alimenty, jeśli takowe Państwo dostają, 

liczą się do dochodu. 500+ - nie liczy się. Zasiłki – nie liczą się. Uwaga! Tak zwane świadczenie 

‘postojowe’ (dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i które otrzymały takie świadczenie z tytułu 

przeciwdziałania COVID19) zalicza się do dochodu uzyskanego.  

 

Jeśli ktoś z Państwa pracował w roku 2019 i utracił pracę w roku 2020 (umowa o pracę, umowa-

zlecenie) może wykazać tak zwany dochód utracony. Oznacza to, że (o ile utrata zostanie prawidłowo 

udokumentowana umową, oświadczeniem pracodawcy o zwolnieniu z tytułu przeciwdziałania COVID 19) 

taki dochód nie jest wliczany do zarobków i nie bierze się go pod uwagę przy wyliczaniu dochodu na osobę 

na miesiąc. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ten sam pracodawca zatrudnił Państwa ponownie lub wznowili 

Państwo działalność gospodarczą w ciągu 3 miesięcy – wtedy nie wykazuje się takiego dochodu jako 

utraconego.  

Dochód utracony dotyczy także szeregu innych sytuacji, których dokładny katalog znajdą Państwo w 

regulaminie.  
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Jeśli pracowali Państwo w 2019 roku, ale w roku 2020 Wasza pensja została pomniejszona z tytułu  

przeciwdziałania pandemii, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających ten 

fakt. 

 

Konieczne jest dostarczenie oświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i 

dochodowej studenta, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy 528 zł. Jeśli są Państwo 

objęci opieką takiego ośrodka, powinni Państwo otrzymać zaświadczenie o sytuacji ekonomicznej rodziny, 

jeśli nie są Państwo objęci opieką – powinni Państwo dostać pisemną odmowę wydania takiego 

zaświadczenia (tylko te dwa rodzaje zaświadczeń wchodzą w grę).   

 

Nadal aktualna jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, ale 

TYLKO W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH. Oznacza to, że sytuacja osoby, która 

wnioskuje o zwiększenie, jest wyjątkowa na tle innych osób spełniających warunki otrzymywania 

stypendium. Szczególnie uzasadniony przypadek to taka „sytuacja życiowa osoby lub rodziny, która ponad 

wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, 

pozwala stwierdzić, że tak drastyczne, tak dotkliwe w skutkach i tak daleko ingerujące w plany życiowe 

zdarzenia nie należą do zdarzeń codziennych, ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych. Są to zdarzenia 

występujące zupełnie okazjonalnie, wymagające wielu niefortunnych zbiegów wydarzeń, wykraczające poza 

możliwości ludzkiej zapobiegliwości" (Wyrok NSA z 28.8.2008 r., IOSK1416/07, LEX nr 489088.). 

„Szczególne przypadki, o których mowa w art. 41 pkt 1 u.p.s., muszą być tak wyraziste i odbiegające od 

sytuacji osób spełniających kryterium dochodowe, że uzasadniają przyznanie tej szczególnej pomocy, co w 

konsekwencji prowadzi do zrównania sytuacji osób osiągających dochody przekraczające przyjęty przez 

ustawodawcę próg dochodowy z sytuacją osób, które takich dochodów nie uzyskują" (Wyrok WSA w 

Gliwicach z 15.4.2008 r., IV SA/G1 15507, LEX nr 509368).. Jednym słowem stypendium w zwiększonej 

wysokości możemy przyznać komuś, kto nagle znalazł się w sytuacji, która drastycznie zmienia jego życie, 

zmienia plany, a nie można było jej przewidzieć ani jej zapobiec. 

 

Nie ma dodatku mieszkaniowego. 

 

Uwagi ogólne 

 

1. Proszę pamiętać, że stypendium i czesne to są zupełnie odrębne sprawy i założenie, że na pewno 

dostaną Państwo stypendium, na pewno w oczekiwanej wysokości i na pewno będzie ono regularnie 

pokrywało czesne, jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. Podpisując kontrakt zobowiązują się Państwo do 

systematycznego wpłacania czesnego, stypendium jest kwotą dodatkową, nie gwarancją regularności opłat. 

 

2. Każdy z Państwa wypełnia wniosek samodzielnie. Jeśli nie są Państwo pewni prawidłowości 

przeliczenia dochodów, mogą Państwo wpisać te wartości ołówkiem, ale niewypełnionych wniosków nie 

przyjmujemy. 

 

3. W razie wątpliwości każdy z Państwa może zostać wezwany do uzupełnienia braków w 

dokumentacji lub do przyniesienia dodatkowych zaświadczeń w terminie wyznaczonym przez komisję. 

 

4. Każde oświadczenie składane przez Państwa jest poświadczeniem stanu faktycznego. 

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia 

wolności.Ponieważ to Państwo składają wniosek, Państwa zadaniem jest zadbanie o komplet dokumentów. 

Jeśli złożą Państwo niekompletny wniosek i nie uzupełnią dokumentacji w wyznaczonym terminie, wniosek 

zostanie odrzucony. 

 

5. Wszystkie dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego. 

 

 


