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ORAZ  STYPENDIUM 
SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ 
WYSOKOŚCI



Zasady ogólne

� Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową 
Komisję Stypendialną

� Podstawą prawną przyznawania stypendium jest 
Regulamin ustalania wysoko ści , przyznawania i 
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Regulamin ustalania wysoko ści , przyznawania i 
wypłacania świadcze ń pomocy materialnej dla 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego

� Podstawowe informacje znaleźć można na stronie Biura 
Spraw Studenckich 
(http://www.bss.uw.edu.pl/nowa/index.php?option=com_
content&task=view&id=66&Itemid=61)



Podstawowe informacje

� Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do 
ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2014/2015 wynosi 850 zł 
do dnia 31 października, od 1 listopada 895 zł.

� Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i obliczana 
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� Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i obliczana 
jest zgodnie ze wzorem:

X – wysokość dochodu na osobę zaokrąglona do pełnych złotówek.

(1)- stypendium socjalne  

950 – x = wysoko ść stypendium (min 200 zł, max 950 zł)

(2)- stypendium w zwi ększonej wysoko ści 

Do 31.10 � 1050 – x = wysoko ść stypendium (min 300 zł, max 1050 zł)

Od 1.11 �1100 – x = wysoko ść stypendium (min 350 zł, max 1100 zł)



W celu otrzymania stypendium 
należy:

1. Wypełnić w USOSwebie → Dla Studentów → Wnioski � Oświadczenie o dochodach za 
rok 2013. Dane o dochodach należy uzupełnić na podstawie dokumentów, których lista 
znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i 
wypłacania świadczeń pomocy materialnej na UW. 

2. Wygenerować z USOSweba Wniosek o stypendium socjalne

3. Wypełnić w USOSwebie Deklaracj ę programu – o stypendium można bowiem ubiegać 
się tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Studenci wyłącznie jednego 
kierunku również winni wypełnić Deklarację
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kierunku również winni wypełnić Deklarację

4. Wydrukowa ć wypełnione Oświadczenie o dochodach, Wniosek o stypendium socjalne 
oraz Deklarację programu i podpisać!!! 

5. Złożyć je wraz ze wszystkimi dokumentami potwierdzającymi dochody osiągnięte w 
2013r. w Komisji Stypendialnej (Wydział Zarządzania, budynek B poziom -1, pokój BP14).

Uwaga! Dokumenty doł ączane do wniosku powinny by ć oryginalne lub po świadczone 
za zgodno ść z oryginałem; członkowie Komisji po okazaniu im or yginałów 
dokumentów mog ą poświadczy ć zgodno ść kopii z oryginałem. Dokumenty mo żna 
równie ż przesła ć poczt ą na adres Komisji, wi ążąca jest tutaj data stempla pocztowego. 



UWAGA !

� Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest 
równoznacznie z nieubieganiem się o 
stypendium!
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� Rada: Wydrukuj dwa wnioski. Złóż jeden, na 
drugim poproś o pieczątkę potwierdzającą 
złożenie wniosku w terminie i zatrzymaj.



Kto może otrzymywać stypendium 
socjalne ?

� O stypendium socjalne , stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych 
studentów oraz o zapomogę może ubiegać się zarówno 
student studiów stacjonarnych jak i studiów 
niestacjonarnych. 
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niestacjonarnych. (§ 4 RPM)

� Stypendium socjalne , stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych oraz zapomogę student może 
otrzymywać przez cały okres studiów, również na 
pierwszym roku studiów. (§ 5 RPM )



Wnioskowanie o stypendium socjalne, a wpis 
warunkowy na kolejny etap studiów (§ 6 RPM)

� Student, który został warunkowo wpisany na kolejny 
etap studiów może ubiega ć się o stypendium 
socjalne, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych i zapomogę na zasadach 
ogólnych. 
Student, który powtarza etap studiów może ubiega ć 
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� Student, który powtarza etap studiów może ubiega ć 
się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla 
osób niepełnosprawnych i zapomogę na zasadach 
ogólnych. 

� Student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, 
może ubiega ć się o stypendium socjalne, 
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i 
zapomogę na zasadach ogólnych.



Urlop dzieka ński , a prawo do świadczeń 
pomocy materialnej (§ 7 RPM )

� Student przebywający na urlopie nie mo że 
ubiega ć się o stypendium socjalne, stypendium 
specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz 
zapomogę. 
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� Student, który po przyznaniu mu stypendium 
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych lub zapomogi, otrzymał zgodę 
na urlop, traci prawo do pobierania tych 
świadczeń od miesiąca następnego po 
otrzymaniu zgody na urlop.



Kto może otrzymywać stypendium socjalne w 
zwiększonej wysokości? (§ 26 RPM )

� Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymywać 
tylko student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej.

� W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej 
wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie ni ż dom 
studenta
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wysokości z tytułu zamieszkania w innym obiekcie ni ż dom 
studenta , student przedstawia kopię umowy najmu z 
wyszczególnieniem ponoszonych opłat.

� W przypadku otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej 
wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta , student ma 
obowiązek dostarczyć komisji stypendialnej właściwej dla studenta 
raz na miesiąc zaświadczenie o wniesieniu opłaty za dom studenta.
W razie niedopełnienia tego obowiązku wypłata stypendium zostaje 
wstrzymana.



Cudzoziemcy (§ 14 ust. 1 RPM)

� O świadczenia pomocy materialnej mog ą ubiega ć się także studenci cudzoziemcy podejmuj ący i 
odbywaj ący studia na zasadach obowi ązujących obywateli polskich: 

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 

2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na 
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strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Unii Europejskiej; 

6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.); 

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i 
członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu; 

9) posiadający ważną Kartę Polaka.



Samodzielność finansowa (§ 24 ust. 1 RPM)

� Za samodzielnego finansowo uwa ża się studenta, który:

nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu 
oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 

a) ukończył 26. rok życia, 

b) pozostaje w związku małżeńskim, 

c) ma na utrzymaniu dzieci.
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Lub jeżeli 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 (w roku akademickim 2014/2015 do 31 października  suma ta wynosi 850,20 zł, od 
1 listopada 752,10 zł)

UWAGA! Je żeli nie spełniasz tych warunków musisz rozlicza ć się na zasadach ogólnych i wlicza ć do 
oświadczenia o dochodach swoich rodziców bez wzgl ędu na sytuacj ę.



Karta podatkowa, ryczałt 
ewidencjonowany

� Jeżeli ktoś w Twojej rodzinie rozlicza się za 
pomocą karty podatkowej lub ryczałtu 
ewidencjonowanego musisz dostarczyć 
oświadczenia odnośnie wysokości osiągniętego 
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oświadczenia odnośnie wysokości osiągniętego 
dochodu. 

� Wzór oświadczenia:

http://www.wz.uw.edu.pl/serwisy,witryna,9,dzial,4
08.html



Dochody nieopodatkowane

� To oświadczenie jest obowiązkowe dla 
wszystkich studentów (niezależnie od tego czy 
ktoś takie dochody uzyskuje)

� Składa je student oraz wszyscy pełnoletni 
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� Składa je student oraz wszyscy pełnoletni 
członkowie rodziny.

� Wzór do oświadczenia:

http://www.wz.uw.edu.pl/serwisy,witryna,9,dzial,4
08.html



Ustalanie miesięcznego dochodu 
na osobę (§ 22 RPM)

� Standardowo stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu 
na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym, 
poprzedzaj ącym rok akademicki.

� Jednakże w przypadku:
utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
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a) utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki, na który świadczenia pomocy materialnej mają być 
przyznane, lub po tym roku, ustalając przeciętny miesięczny 
dochód członka rodziny nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

b) uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok akademicki, na który świadczenia pomocy materialnej mają 
być przyznane, przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 
powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 



Braki formalne (art. 37  ust 6 RPM)

� W przypadku, gdy wniosek zawiera braki 
formalne, Komisja Stypendialna wzywa 
wnioskodawcę do uzupełnienia braków w 
terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie 
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terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie 
braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpatrzenia.



Wypłaty

� Świadczenie przyznawane jest na rok akademicki i 
wypłacane co miesi ąc przez okres 10 miesięcy (§ 10 RPM)

� Stypendia są wypłacane około 15 dnia ka żdego 
miesi ąca. Przy czym pierwszej wypłaty stypendium 
należy spodziewać się w listopadzie .
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należy spodziewać się w listopadzie .

� W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia miesi ąca 
stypendium wypłacane jest od miesi ąca, w którym 
wniosek został zło żony , a w przypadku złożenia 
wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez 
wyrównania za poprzednie miesiące.



Przyznane czy nieprzyznane?

� O rozpatrzeniu wniosku dowiedzieć się można 
z zakładki „Wnioski” w Usoswebie. Przy 
złożonym wniosku wyświetli się informacja 
PRZYZNANE lub NIEPRZYZNANE. Od tej 
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PRZYZNANE lub NIEPRZYZNANE. Od tej 
pory wiesz czy otrzymasz stypendium.



Decyzja 

� Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu 
stypendium jest decyzją administracyjną.

� Nieodebranie decyzji powoduje wstrzymanie 
wypłat.
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wypłat.

� Odwołanie od decyzji składa się w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia decyzji do Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej za pośrednictwem 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 


