
Wytyczne  dotyczące  zasad, wymogów i niezbędnych dokumentów 

obowiązujących studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa 

Gołuchowskiego ubiegających się o poszczególne rodzaje pomocy socjalnej  

w roku akademickim 2022/2023 na semestr zimowy. 

Studenci Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, spełniający  niżej podane 

wymogi dotyczące stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych i zapomogi mogą  ubiegać  się o otrzymanie określonej pomocy 

finansowej stosując się do niżej wymienionych wytycznych: 

Stypendium socjalne 

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 

2022/2023 wynosi 1050,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości. 

Wszyscy studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł zobowiązani 

są do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Składając wniosek 

o wydanie zaświadczenia przez ośrodek pomocy społecznej student powinien powołać się na 

art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

      ZASADY 

Podstawą ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia są: 

 wniosek (dostępny na stronie podmiotowej uczelni ) 

 dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta (wykaz poniżej) 

 zaświadczenia dodatkowe (o uczącym się rodzeństwie, akty urodzenia, zgonu itp.) 

Stosownymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta są zaświadczenia  

z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym, 

czyli 2021 oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości 

odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez: 

 studenta, 

 małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta albo jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, 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, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek. 

Osób wymienionych w ostatnim punkcie oraz ich dochodów można nie uwzględniać, 

gdy: 

 

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 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, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 



1. ukończył 26. rok życia, 

2. pozostaje w związku małżeńskim, 

3. ma na 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, 

4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 

5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód  

w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach 

poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia,  pochodzącego ze stałego  źródła jego 

dochodów tj. 930,35 PLN (netto). 

Zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego należy składać niezależnie od faktu, czy 

osiągnięto dochody, czy też nie 

DOKUMENTACJA 

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentacji pozwalającą określić sytuację 

materialną studenta, a oryginały przedstawić do wglądu.  

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek (dostępny na stronie podmiotowej uczelni) 

2. Zaświadczenia z US wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące 

się rodzeństwo) oraz studenta o dochodach za 2021 rok. Prosicie Państwo zaświadczenia 

do celu świadczeń rodzinnych. 

3. Zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie 

zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się 

rodzeństwo) oraz studenta za 2021 rok. 

4. W przypadku Studenta i jego uczącego się rodzeństwa, którzy nie ukończyli 26 roku życia, 

należy dostarczyć również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w którym wykazane będą 

dochody za rok rozliczeniowy uzyskane w tzw. „PIT dla Młodych”. 

5. W przypadku braku dochodu któregoś z członków rodziny studenta – oświadczenie osoby, 

która nie osiągnęła dochodu treści: „Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że w roku 2021 nie osiągnąłem/-ęłam dochodu i nie 

odprowadzała składek na ubezpieczenie zdrowotne.” 

6. W przypadku działalności gospodarczej, rozliczanej w formie ryczałtu lub karty 

podatkowej należy dostarczyć zaświadczenie z US o rocznym przychodzie w roku 2021 

oraz o wysokości stawki opłacanego podatku/ karty podatkowej. 

7. Jeżeli w trakcie roku nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta  

i w momencie składania wniosku nie uzyskuje on już wykazanego dochodu, należy  

poświadczyć utratę pracy,  

8. Student składa również wniosek do Komisji Stypendialnej o utratę w/w dochodów. 

9. Jeżeli po utracie dochodu nastąpiło uzyskanie nowego dochodu (z nowego miejsca pracy), 

to należy dostarczyć dokument z nowego miejsca pracy o wysokości dochodów netto  

z pierwszego w pełni przepracowanego miesiąca. 

10. Rodzice prowadzący gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości 

gospodarstwa w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

o dochodach za cały 2021 rok (W przypadku braku innych dochodów niż z gospodarstwa 

rolnego, osoba prowadząca gospodarstwo rolne pisze oświadczenie o braku innych 

dochodów poza dochodami z gospodarstwa rolnego). Dochody uzyskiwane z gospodarstwa 

rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się. 

11. Zaświadczenia z innych instytucji wypłacających świadczenia niepodlegające 

opodatkowaniu (alimenty, zasiłki chorobowe, diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.).  



12. Dochody z pracy świadczonej za granicą przez członka rodziny (w walucie kraju,  

w którym pracuje) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

13. Studenci z rodzin rozbitych - kserokopia sentencji wyroku o rozwodzie lub separacji oraz 

dokument stwierdzający wysokość przyznanych alimentów (prawomocny wyrok z klauzulą 

wykonalności, przekazy pocztowe, przelewy pieniężne z ostatniego roku kalendarzowego). 

W przypadku braku alimentów - oświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji świadczenia lub wykazane dochody obojga rodziców. 

14. Zaświadczenie ze szkoły (Podstawowej, Liceum, Technikum, Szkół Zawodowych, Uczelni 

Wyższych) potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo.  W przypadku rodzeństwa 

w wieku przedszkolnym - kserokopia aktu urodzenia. 

15. Sieroty i półsieroty - kserokopia aktu zgonu rodzica /-ów. 

16. Wychowankowie Domów Dziecka lub rodzin zastępczych – zaświadczenia z US i ZUS za 

2021 r. Jeżeli student nadal przebywa w rodzinie zastępczej mimo, iż ukończył już 18 lat – 

sentencja wyroku Sądu w tej sprawie. Wtedy do dochodu rodziny studenta wlicza się także 

opiekunów prawnych (rodzice zastępczy). 

 Stypendium rektora  

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał największa ilość punków 

     rankingowych w niżej wymienionych kategoriach: (art. 91ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca          

    2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce): 

     1)  wyróżniające wyniki w nauce;  

     2)  osiągnięcia naukowe; 

     3)  osiągnięcia artystyczne; 

     4)  osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (wzór wniosku na stronie  

      podmiotowej uczelni),    

3. Za każdą kategorię pokazaną w ust.1, warunkującą przyznanie stypendium Rektora,  

      można  uzyskać określoną ilość punktów określoną w § 6  ust. 4, Regulaminu Świadczeń 

      dla Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego,  którą student 

      nanosi do wniosku . 

 

4.  Wyniki w kategoriach „ za osiągnięcia naukowe”, „ za osiągnięcia artystyczne”  

         i „ osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie  

        krajowym”, student musi udokumentować stosownymi zaświadczeniami lub  

        dyplomami, które załącza do wniosku . 

5.  Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż dla 10% studentów na określonym 

        kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może  

        być  przyznane 1 studentowi. 

6.    W sytuacji, gdy na danym kierunku studiów liczba studentów z tą samą liczbą punktów 

        rankingowych jest większa niż 10% studentów danego kierunku , studenci zostają 

        wezwani do uzupełnienia wniosków o dokumenty potwierdzające ich zaangażowanie 

        w działalność na rzecz Uczelni w poprzednim roku akademickim i będą mogli uzyskać 

        dodatkowe punkty w ilości określonej w § 6  ust.7, Regulaminu Świadczeń dla 

        Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 



 

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie 

    o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym 

    mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

2. Stypendium to jest przyznawane odrębnie i niezależnie od stypendium socjalnego oraz 

     stypendium Rektora. 

3. Stypendium przyznawane jest na wniosek (wzór wniosku na stronie podmiotowej uczelni) 

    studenta,  złożony wraz z załączonym  orzeczeniem (potwierdzoną za zgodność jego kopią) 

     organu  orzekającego o rodzaju  i stopniu niepełnosprawności.  

 

4. Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego  

     i student spełni wymóg określony w w/w ust.3 w terminie do 20 dnia danego miesiąca, 

     stypendium zostanie mu przyznane od miesiąca następnego 

5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

    zawodowego, student może otrzymać świadczenie i przysługuje mu ono przez dodatkowy 

    okres 12 semestrów (art.93 ust.7 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

    wyższym i nauce) 

6. Jeżeli termin obowiązywania orzeczenia zawierającego określony symbol przyczyny 

     niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, to wypłata stypendium 

     zostaje wstrzymana. 

 

7. Student ma obowiązek pisemnego powiadomienia uczelni rozpoczęciu starań  

    o przywrócenie (przedłużenie) orzeczenia o niepełnosprawności, które wygasło, o czym   

    mowa w ust.6.  

 

8. Wznowienie wypłaty z wyrównaniem za miesiące, w którym stypendium zostało 

     wstrzymane nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student dostarczy 

     kolejne orzeczenie stanowiące kontynuację orzeczenia. 

Zapomogi 

1.  Zapomoga jest to doraźną formą pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł 

     się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana na wniosek studenta 

     w następujących przypadkach: 

 

     1) chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, 

         małżonka opiekuna prawnego, w trakcie ubiegania się o rentę rodzinną; 

 

     2) nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka lub  dziecka udokumentowanej 

         zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującej się w danej jednostce  

         chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków; 

 

     3) nagłej choroby rodziców lub prawnych opiekunów będących jedynymi żywicielami 

          rodziny; 

 



     4) nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez klęskę 

         żywiołową, a w szczególności pożar, powódź lub suszę; 

 

     5) pozbawienia renty rodzinnej po ukończeniu 25 roku życia przez studenta; 

 

     6) innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach. 

 

 2.  Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta (wzór wniosku jak na stronie 

       podmiotowej  uczelni), 

  

 3.  Student powinien we wniosku zamieścić: 

      1)  szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało  jego trudną 

           sytuację materialną i uzasadnić losowy charakter tych okoliczności; 

      2) do wniosku  dołączyć dokumenty poświadczające wiarygodność zaistniałej  

          okoliczności lub  wystąpienie zdarzenia losowego. 

 

  4. Student może otrzymać zapomogę, dwa razy w roku akademickim. 

 

  5.  Student nie może otrzymać zapomogi z tego samego tytułu więcej niż jeden raz w roku. 

 

Uwagi końcowe 

      1. Wysokości poszczególnych rodzajów świadczeń zostaną opublikowane w zarządzeniu 

          Rektora o którym mowa w § 3   ust.1 pkt.6. Regulaminu Świadczeń dla Studentów 

          Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, tj. do dnia 5 listopada br. 

2.Do każdego wniosku o dany rodzaj pomocy socjalnej, student ma obowiązek 

   załączenia oświadczenie (wzór oświadczenia określony został w załączniku nr. 5 do 

    Regulaminu Świadczeń dla Studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa 

    Gołuchowskiego ) 
 

 

 

 


