
Ubieganie się o stypendium socjalne jest 
procesem, w trakcie którego powinieneś 
współpracować z Komisją Stypendialną.

Współpracuj z komisją stypendialną i reaguj 
za każdym razem na jej wezwania, składaj 

niezbędne wyjaśnienia.



Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami (w generatorze 
zamieszczone są wyjaśnienia dotyczące wprowadzania danych)

2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz za pomocą przycisku „DALEJ”

3. Możesz cofnąć się do poprzedniego ekranu przyciskiem „WRÓĆ”

4. Bez właściwej dokumentacji dotyczącej dochodów rodziny nie wypełnisz poprawnie pól w 
generatorze.

5. Do Wydziałowej Komisji Stypendialnej musisz wysłać wniosek, oświadczenie o dochodach i 
dokumentację w wersji „papierowej”.

6. Stypendium socjalne przyznawane jest w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
studenta. Sposób wyliczania dochodu jest określony przepisami prawa.

7. Łatwiej będzie wypełnić wniosek, jeżeli zapamiętasz, że dochód brany pod uwagę przy ubieganiu się 
o stypendium socjalne jest dochodem z roku 2020. Jeżeli jednak osoba w Twojej rodzinie otrzymała 
nowy rodzaj dochodu w roku 2021 i rodzaj tego dochodu jest wymieniony w przepisach prawa, 
należy taki dochód uwzględnić we wniosku o przyznanie stypendium.

8. Sposób wyliczania dochodu zakłada, że dochody mogą być utracone/uzyskane w pewnym okresie, 
ale nie każda utrata lub uzyskanie są uwzględniane przy obliczeniach (wynika to z przepisów prawa).



W celu uzyskania stypendium socjalnego musisz wygenerować z generatora na stronie USOSWeb (opcja „WNIOSKI”) dwa dokumenty:

1) Oświadczenie o średnich dochodach

2) Wniosek o stypendium socjalne



Zacznij od oświadczeniach o dochodach. Generując oświadczenie o dochodach najpierw definiujesz skład swojej rodziny. W pewnych 
przypadkach nie musisz wpisywać do składu rodziny rodziców i rodzeństwa. Szczegółowe informacje znajdziesz w linkach.



W następnym etapie musisz zdefiniować z jakiego tytułu Ty i członkowie Twojej rodziny otrzymywali dochód lub nie.
Kolumny ABC zawierają trzy grupy dochodów otrzymywanych w roku 2020, uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie stypendium. Wybierz opcję TAK lub 
NIE dla każdego źródła dochodu i członka rodziny.
Musisz także zaznaczyć, czy członkowie Twojej rodziny uzyskali nowy rodzaj dochodu w roku 2021 (w roku bieżącym). Uwaga – nie każdy rodzaj dochodu można uznać za 
dochód uzyskany w roku 2021. To, jaki dochód można uznać za uzyskany w roku 2021, znajdziesz w linku.
Możesz także zaznaczyć okoliczność wpływającą na zmniejszenie dochodu w rodzinie – alimenty świadczone na rzecz osób spoza rodziny (kolumna D). Dla każdego 
członka rodziny i rodzaju dochodu musisz zaznaczyć opcję TAK lub NIE.



W kolejnym etapie musisz zdefiniować wysokości dochodów dla poszczególnych członków rodziny w zależności od ich rodzaju.

Zanim przystąpisz do wypełniania oświadczenia na tym etapie, powinieneś posiadać dokumentację informującą o wysokościach dochodów. Bez właściwych 
dokumentów nie będziesz w stanie przejść tego etapu – w zależności od rodzaju dochodu w większości przypadków wymaganymi dokumentami będą:

Dla grupy dochodów „A”-

• zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 
30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

• zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy – z ZUS

• decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych;

Dla grupy dochodów „B”-

• Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące osoby 
rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dla grupy dochodów „C”-

• oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

• prawomocny wyrok sądu zasądzający rozwód lub separację;
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz 
osób w rodzinie lub poza rodziną.



Dla opcji pomniejszenia dochodu „D”-

• orzeczenia sądu, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych 
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub 
ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

W przypadku uzyskania dochodu w roku bieżącym „E”-

• dokument określający wysokość dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po 
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 
okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych

Niezależnie od rodzaju osiągniętego dochodu każda osoba w rodzinie studenta powinna 
złożyć oświadczenie o uzyskiwaniu bądź nieuzyskiwaniu dochodu nieopodatkowanego



Zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

Zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Rektor albo komisja stypendialna lub 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.

5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi
stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej
i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła
utrzymania rodziny.

Powyższa regulacja prawna jest regulacją rangi ustawowej.

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie, wyliczony w generatorze wniosków, nie przekracza kwoty
528 zł, zobowiązany jesteś do dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o
sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.



W kolejnym etapie  - definiowania wysokości dochodu - system sam będzie „przechodził” na  kolejne ekrany i osoby otrzymujące dochód w Twojej rodzinie w celu 
zdefiniowania wysokości ich dochodu.
W przypadku uzyskiwania dochodów z grupy A, wykazanych w zaświadczeniu z urzędu skarbowego, musisz przepisać odpowiednie wartości do generatora. Sumę składek 
na ubezpieczenie zdrowotne za 2020 przepisz z zaświadczenia z ZUS.



Jeżeli w 2018 r. Ty lub osoba z twojej rodziny otrzymała zwrot z tytułu ulgi na dziecko (kwota otrzymana na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i ulga ta została doliczona do dochodu w zaświadczeniu z urzędu skarbowego,
w ekranie dotyczącym wysokości dochodów opodatkowanych wpisz wysokość dochodu pomniejszoną o kwotę otrzymanej ulgi. Kwotę ulgi wpisz
w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych.

Jeżeli w 2018 r. Ty lub osoba z twojej rodziny otrzymała zwrot z tytułu ulgi na dziecko (kwota otrzymana na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i ulga ta NIE ZOSTAŁA doliczona do dochodu w zaświadczeniu z urzędu
skarbowego w ekranie dotyczącym wysokości dochodów opodatkowanych wpisz wysokość dochodu NIE POMNIEJSZAJĄC JEJ o kwotę
otrzymanej ulgi. Kwotę ulgi wpisz w ekranie dotyczącym dochodów nieopodatkowanych.



Jeżeli dochód lub jego część nie był otrzymywany przez cały rok 2020, zaznacz to we wniosku „klikając” opcję NIE i wpisz wielkość utraconych
lub uzyskanych dochodów. Pamiętaj, że nie każdy dochód, który nie jest już otrzymywany, jest dochodem utraconym – nie każda utrata
dochodu powoduje niższe wyliczenie dochodu na etapie końcowym. Jest to regulacja ustawowa, a nie wewnętrzna regulacja UMK. Ze
szczegółami możesz zapoznać się w generatorze. Koniecznie zaznacz powód utraty/uzyskania dochodu!



W przypadku dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej (Grupa B)
należy odpowiednie wysokości, podatku, stawki podatkowej lub przychodu „przenieść” z zaświadczenia naczelnika urzędu 
skarbowego. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:



W przypadku karty podatkowej także należy przepisać wartość podatku z zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego:



W przypadku dochodów z grupy C (dochody nieopodatkowane) należy wpisać dane liczbowe z posiadanej dokumentacji w odpowiednie pola w 
generatorze wniosków. W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego podaj liczbę hektarów z roku 2020. W przypadku dochodu z alimentów 
wpisz ich miesięczną wielkość. Na ekranie tym znajdziesz także pole do wpisania dochodu z otrzymanej w 2020 r. ulgi na dziecko.



Jeżeli Ty lub osoba z Twojej rodziny uzyskała dochód w roku 2021 i ten rodzaj dochodu jest wymieniony w katalogu dochodów 
uzyskanych wpisz wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po pierwszym miesiącu jego uzyskania w odpowiednie 
pole, w zależności od rodzaju uzyskanego dochodu - wcześniej, w ekranie 2 powinieneś zaznaczyć „Tak” w kolumnie „E”.
Koniecznie wypełnij wszystkie pola!!!



Po zdefiniowaniu wysokości dochodów w ostatnim etapie zaznacz dokumenty potwierdzające wpisane przez Ciebie dane dotyczące dochodów i składu rodziny. 
Dokumenty te musisz dołączyć do wniosku o stypendium socjalne. Pamiętaj, że komisja stypendialna, jako organ administracji, ma prawo wezwać Cię do dostarczenia 
także dokumentów niewymienionych w generatorze. Każdy rodzaj dochodu powinieneś potwierdzić odpowiednim dokumentem.
Jeżeli posiadasz uczące się rodzeństwo dostarcz zaświadczenia ze szkół. Pamiętaj o dołączeniu zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeżeli dochód na osobę w 
Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.



W ostatnim etapie zobaczysz wyliczony przez system dochód poszczególnych członków rodziny oraz dochód, który stanowić
będzie dla komisji stypendialnej podstawę do rozpatrzenia Twojego wniosku. Jeżeli poziom wyliczonego dochodu przekracza
próg ustalony przez Rektora Uniwersytetu i Samorząd Studencki, nie otrzymasz stypendium.



W kolejnym etapie zatwierdź oświadczenie przez klikniecie opcji „ZAREJESRUJ”.



Po zatwierdzeniu zobaczysz szczegóły swojego oświadczenia o dochodach, kliknij opcję „drukuj” i wydrukuj oświadczenie



Oświadczenie niezatwierdzone (nie wysyłamy do komisji takich oświadczeń) Oświadczenie zatwierdzone – do wydruku



Po wygenerowaniu oświadczenia o dochodach  przejdź do wygenerowania wniosku o stypendium socjalne.



Na Ekranie 3 wybierz odpowiednią opcję, jeżeli ubiegasz się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jeżeli mieszkasz w domu studenckim
lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie.



Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie, ustalony w module średnie dochody, nie przekracza kwoty 600 zł, zobowiązany jesteś do przedstawienia komisji stypendialnej 
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej studenta i jego rodziny. Udaj się do ośrodka pomocy społecznej w celu uzyskania zaświadczenia. 

Zaświadczenie potwierdzające pobieranie (lub nie) świadczeń z pomocy społecznej nie jest właściwe.

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówił wydania odpowiedniego zaświadczenia lub zaświadczenie to nie potwierdza sytuacji majątkowej i dochodowej 
Twojej rodziny, wybierz: „nie załączam do wniosku o stypendium zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej mojej i mojej rodziny”.



W przypadku niedostarczenia właściwego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej musisz złożyć wyjaśnienia we wniosku, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: jaki był powód niedostarczenia właściwego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej Twojej rodziny oraz jakie są Twoje 
źródła utrzymania oraz źródła utrzymania Twojej rodziny. Wskaż wysokość miesięcznego dochodu.



Zatwierdź wniosek klikając opcję ZAREJESTRUJ i NASTĘPNIE go wydrukuj. Wniosek musi być ZATWIERDZONY



Po wydrukowaniu oświadczenia o 
dochodach i wniosku o stypendium 
socjalne podpisz dokumenty i wyślij 

pocztą do Komisji Stypendialnej UMK.

Do wniosku dołącz zaświadczenie z 
ośrodka pomocy społecznej, jeżeli Twój 

dochód nie przekracza kwoty 600 zł.


