
STYPENDIUM SOCJALNE – 

INSTRUKCJA JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK   

I SKOMPLETOWAĆ DOKUMENTY: 

 

1. Należy pobrać ze strony internetowej UG, wydrukować 

i wypełnić: 

- Wniosek o przyznanie stypendium (wniosek musi być wypełniony kompletnie - wraz z wyliczonym 

dochodem, wymaganymi podpisami oraz wypełnionymi informacjami na stronie 2. Jeżeli dane pytan ie 
studenta nie dotyczy- skreślić dane pole do wypełnienia) 

- oświadczenie studenta dot. sytuacji materialnej (wypełnia student)  

 - oświadczenie rodziców/ małżonka studenta dot. sytuacji materialnej (wypełniają oboje 

rodzice/małżonek studenta, wpisując aktualne źródła dochodów!)   

2. Do podanych dokumentów każdy student obowiązkowo zgodnie 

z Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom UG 
dołączyć musi: 

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za zeszły rok studenta, rodziców, rodzeństwa 

pełnoletniego i uczącego się, jeśli student nie jest samodzielny finansowo, jeśli jest- zaświadczenie 
jego i współmałżonka. Zaświadczenie tego typu składa KAŻDA pełnoletnia osoba w rodzinie bez 

względu na to czy osiągnęła dochody czy nie! 

-zaświadczenie z ZUS z wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok, 

wszystkich pełnoletnich członków rodziny 

- zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się do 26 r.ż. lub dzieci studenta; dzieci poniżej 7 r.ż. 

- ksero aktu urodzenia dziecka 

- dokumenty potwierdzające ewentualną zmianę dochodów  (na + lub na -) w porównaniu 

do dochodów przedstawionych na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego; np. zaświadczenie z Urzędu 

Pracy o zarejestrowaniu rodzica, studenta lub rodzeństwa, jeśli wcześniej dana osoba pracowała 
i utraciła pracę, ksero umowy o pracę wraz z zaświadczeniem o dochodach netto za ostatni miesiąc. - 

w przypadku podjęcia pracy w obecnym roku, zaświadczenie z ZUS-u o wysokości przyznanej w tym 
roku renty itp. 

- dokument potwierdzający brak dochodów studenta/rodzica/małżonka (zaświadczenie z Urzędu 

Pracy o zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna lub zaświadczenie przedstawiające płatnika 

ubezpieczenia zdrowotnego rodzica, np. potwierdzające, że tata ubezpiecza zdrowotnie niepracującą 
zawodowo mamę w swoim zakładzie pracy) 

- ksero dokumentu z sądu potwierdzającego ewentualny rozwód rodziców + dokument o wysokości 
przyznanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów + dokument 

o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej lub zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

- kopia aktu zgonu w przypadku śmierci rodzica 



 

 - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego studenta oraz członków rodziny rozliczających się na 

podstawie karty podatkowej lub przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o przychodzie osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz formie opłaconego podatku. W przypadku 

podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedstawić 
zaświadczenie o wysokości stawki podatkowej. –Dochód oblicza się na podstawie obwieszczenia 

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych ziemi (dla rolników  

3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców lub opiekunów 
prawnych jeżeli: 

1) 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, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2, 

2) 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 – 1028,10 netto/mc 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt 

w złożonym oświadczeniu. 

Uwaga: 

* Należy pamiętać, iż miesięczny dochód netto osób spełniających któryś z wymienionych w pk1. 
warunków nie może przekroczyć  kwoty określonej w regulaminie, do której przyznawane jest 
stypendium socjalne. Na dzień dzisiejszy jest to kwota do 960zł  netto na 1 osobę w rodzinie 
na miesiąc. 

* „W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja 
stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 

3, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej 
i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez 
studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1.”, „9. W przypadku niedostarczenia przez studenta 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo 
komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 

ust. 3, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.” 

 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG znajduje się na stronie internetowej 

Działu Studenckich Spraw Socjalnych UG oraz Wydziału Zarządzania 



Wysokość wszystkich stypendiów, tzn. stypendium socjalnego, specjalnego, „naukowego”, 
„sportowego” jest taka sama na całym UG. 

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu 
Studenckim (dawne stypendium mieszkaniowe) starać się mogą jedynie studenci zamiejscowi 

studiów stacjonarnych. Dodatek ten przysługuje tym, którzy mieszkają w akademiku lub tym, którzy 
dostarczą do wniosku o stypendium: umowę najmu stancji. 

Członkowie rodziny studenta: 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody uzyskane przez: 

o studenta 
o małżonka studenta 

o będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci pobierające naukę do 26. roku życia 
o będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnosprawne bez względu 

na wiek 
o rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych studenta 

o będące na utrzymaniu rodziców/opiekunów dzieci pobierające naukę do 26. roku życia 
o będące na utrzymaniu rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek 

Do składu rodziny nie wlicza się: 

o osób pełnoletnich nieuczących się 
o osób odbywających zasadniczą służbę wojskową  

o krewnych drugiego stopnia, rodziców małżonka studenta.  

Jak wyliczyć dochód netto na osobę w rodzinie studenta? 

Dochód netto = dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub 

oświadczeniu – (minus) składka na ubezpieczenie społeczne wykazane w zaświadczeniu z 

US – (minus)  składka na ubezpieczenie zdrowotne – (minus) podatek należny wykazany w 

zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu. 

Dochody z gospodarstwa rolnego: 1 HA przeliczeniowy za rok 2017 = 3399 zł. 

Do dochodu do stypendium wliczane są także alimenty – zarówno płacone przez rodzica jak i z 

funduszu alimentacyjnego. 

 


