NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
ODNOŚNIE STYPENDIUM

1. Czy dokumenty można wysłać pocztą lub kurierem?
Tak, komplet dokumentów można wysłać zarówno pocztą jak i firmą kurierską.
W przypadku narodowego operatora pocztowego jakim jest Poczta Polska liczy się data
stempla pocztowego, zaś w przypadku innych operatorów pocztowych lub firm
kurierskich, data wpływu do Biura.
2. Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale nie osiągają z niego
dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Miasta lub
Gminy o wielkości gospodarstwa?
Tak. Nie ma znaczenia, czy rodzice czerpią dochody z gospodarstwa czy nie. Student
ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i na tej
podstawie obliczany jest dochód.
3. Przebywam obecnie zagranicą i chciałbym złożyć wniosek o stypendium?
Wniosek wraz z oświadczeniami można wypełnić z dowolnego miejsca, w którym jest
dostęp do Internetu, a następnie należy zapakować wniosek w kopertę i wysłać na adres
Biura. Resztę dokumentów, czyli zaświadczania itp. upoważniony członek rodziny
może przesłać do nas oddzielnym listem. UWAGA! Art. 57 § 5 kpa wskazuje w jakich
sytuacjach uznaje się termin za zachowany w przypadku wysyłania wniosku przez
osobę przebywającą za granicą.
4. Co to jest dochód utracony?
Dochód utracony to sytuacja, w której osoba posiadała źródło dochodu w roku
bazowym, tj. 2010 i jest on wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego,
a w chwili obecnej tego dochodu nie uzyskuje. Jednak utrata dochodu może nastąpić
wyłącznie jako jedna z poniżej przedstawionych sytuacji:
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a. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b. utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d. utrata zasiłku przedemerytalnego lub

świadczenia przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom
w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
f. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
g. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń

5. Co to jest dochód uzyskany?
Nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych wyszczególnia dwa rodzaje dochodu
uzyskanego - dochód uzyskany w roku bazowym i dochód uzyskany po roku
bazowym.
Tylko przypadki wymienione poniżej, tj. wyszczególnione w ustawie, mogą stanowić
dochód uzyskany:
a) zakończenie urlopu wychowawczego,
b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
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f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
5. Czy umowa zlecenie/umowa o dzieło stanowią dochód uzyskany lub utracony?
Umowa zlecenie TAK, umowa o dzieło NIE.
6. Moja mama otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, który kończy się za 2 miesiące,
czy mogę to policzyć jako dochód utracony?
NIE, utratę dochodu bada się na dzień składania wniosku. Tak więc dochód ten zostanie
wliczony do dochodu rodziny.
7. Mój tata stracił pracę i został zarejestrowany jako osoba bezrobotna z prawem do
zasiłku, jak obliczyć dochód uzyskany i utracony?
Utrata pracy może stanowić dochód utracony pod warunkiem, że utrata została
spowodowana jedną z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach
rodzinnych. Wówczas dochodów z tego źródła nie wlicza się do dochodu rodziny.
Otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych jest dochodem uzyskanym i jego wysokość jest
równa wysokości netto zasiłku za pierwszy miesiąc następujący po miesiącu, od którego
uzyskiwany jest zasiłek.
8. Zacząłem pracę 4-go dnia miesiąca, czy jest to pierwszy pełny przepracowany
miesiąc, czy dopiero kolejny miesiąc będzie pełnym przepracowanym?
Nowe rozporządzenie Ministra PiPs z dn. 27.12.2011r. znosi dotychczasową definicję
„pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca”. Obecnie dokument poświadczający
wysokość dochodu uzyskanego należy dostarczyć „z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty” w przypadku uzyskania dochodu po roku
bazowym. Jeżeli np. ktoś rozpoczął pracę 3 listopada 2011r., to przynosi dokument
potwierdzający wysokość wynagrodzenia za grudzień 2011r., które otrzyma na
początku stycznia 2012r. Jednak nie ma znaczenia, czy rozpoczęcie pracy nastąpiło 1,
7, 15 czy 30 dnia miesiąca.
9. Od 2 miesięcy odbywam płatny staż, czy jest to dochód uzyskany?
To zależy od formy umowy. Najczęściej staż odbywa się na podstawie umowy o pracę
lub umowy zlecenie. W obu tych przypadkach jest to dochód uzyskany. Jeżeli staż jest
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odbywany na podstawie umowy o dzieło, wówczas NIE.
10. Czy staż z Urzędu Pracy jest dochodem uzyskanym?
Tak. Za taki staż jest wypłacane stypendium dla bezrobotnych, które jest dochodem
uzyskanym.
11. W 2016r. przez 4 miesiące odbywałam płatny staż organizowany przez Urząd
Pracy,

moje

wynagrodzenie

pochodziło

z

EFS,

więc

było

zwolnione

z opodatkowania. W związku z tym pobierając zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego nie wykazano mi tam żadnego dochodu w 2016r. Czy we wniosku
o stypendium socjalne muszę ten dochód wykazać?
TAK, jest to Pani dochód niezależnie od tego, że nie jest opodatkowany.
12. Jeżeli jedynym źródłem dochodu moich rodziców jest gospodarstwo rolne
i w związku z tym są zarejestrowani w KRUSie, to czy muszę przynosić
zaświadczenie o składce zdrowotnej?
NIE, jeżeli jedynym źródłem dochodu jest dochód z gospodarstwa rolnego, wówczas
nie przedkłada się informacji o opłaconej składce zdrowotnej, nawet jeżeli tak składka
była dobrowolnie odprowadzana do KRUS, a dochód oblicza się tylko na podstawie
hektarów przeliczeniowych.
13. Czy jeżeli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego w rubryce składka zdrowotna
jest 0 zł, to czy muszę dostarczać zaświadczenie o składce zdrowotnej z ZUSu? NIE,
oznacza to, że składka zdrowotna w ogóle nie była odprowadzana i nie ma potrzeby
brania zaświadczenia z ZUS.
14. Czy można od dochodu rodziny odjąć stratę z prowadzenia działalności
gospodarczej?
NIE, strata nie znajduje się w katalogu dochodów utraconych wymienionych w art. 3
ust. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
15. Mój ociec stracił pracę i otrzymał odprawę w wysokości trzymiesięcznego
wynagrodzenia. Czy kwotę odprawy można uznać za dochód utracony?
4

NIE, odprawa nie mieści się w katalogu dochodów utraconych wymienionych w art. 3
ust. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
16. Na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest dochód pochodzący ze sprzedaży
mieszkania. Moi rodzice kupili nowe mieszkanie i nie posiadają już tego dochodu.
Czy jest to dochód utracony?
NIE, zbycie nieruchomości nie mieści się w katalogu dochodów utraconych
wymienionych w art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych.
17. Spełniam warunki samodzielności finansowej i sam prowadzę gospodarstwo
domowe. Czy próg dochodu uprawniający do stypendium socjalnego jest wyższy
niż 950 zł dla osób samodzielnych finansowo?
NIE, próg jest jednakowy dla wszystkich. W praktyce osoba samodzielna finansowo
może otrzymać stypendium w przypadku, gdy na jej utrzymaniu znajdują się inne
osoby, np. mąż/żona oraz dzieci.
18. Czy będąc osobą samodzielną finansowo mogę zaliczyć w skład gospodarstwa
domowego moich rodziców i rodzeństwo?
NIE, osoba samodzielna finansowo może wyszczególnić w składzie rodziny wyłącznie
samą siebie, żonę/męża i dzieci.
19. Jak mam wypełnić oświadczenie o gospodarstwie domowym będąc sierotą?
Osoby, które są sierotami nie wypełniają oświadczenia o gospodarstwie domowym. Tak
samo osoby, które mają zasądzone alimenty od obydwojga rodziców lub od jednego
z rodziców a drugi rodzic nie żyje.
20. Pracowałam w trakcie wakacji na umowę zlecenie w okresie 1 lipca – 30 września
2016, czy jest to dochód uzyskany?
To zależy jaki był rodzaj umowy. Jeżeli zatrudniona była Pani na umowę zlecenie lub
umowę o pracę, wówczas jest to Pani dochód uzyskany i utracony jednocześnie. Jeżeli
zaś była to umowa o dzieło, to nie stanowi ona ani dochodu uzyskanego ani utraconego.

5

21. W 2016r. roku pracowałam w jednej firmie od lipca i uzyskiwałam dochód netto
ok. 2100 zł. Umowa skończyła mi się na koniec grudnia. W lipcu 2017r. zaczęłam
pracę w innej firmie a moje wynagrodzenie niewiele się zmieniło i wynosi ok. 2100
zł. Czy muszę wyszczególniać to jako dochód utracony i uzyskany?
TAK, dochód z pracy w 2016r. zostanie w całości odjęty od dochodu rodziny, a dochód
uzyskany z pracy, którą rozpoczęła Pani w 2017r. zostanie policzony na podstawie
zaświadczenia z miejsca pracy o wynagrodzeniu netto z pierwszego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę (w tym wypadku
zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z sierpnia 2017r.)
22. Mój ojciec prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i nie
posiada dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a matka jest osobą
niepracującą. Czy wobec tego muszę przedstawiać dla nich zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego?
TAK, należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym
z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Jeżeli na
tym zaświadczeniu istnieje dopisek, że podatnik nie składał za rok 2016 PITu-37, nie
potrzeba dostarczać zaświadczenia o braku dochodów opodatkowanych na zasadach
ogólnych. Jeżeli na zaświadczeniu o dochodzie uzyskanym z prowadzenia działalności
gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu nie ma wspomnianego dopisku, trzeba
złożyć zaświadczenie o nie uzyskiwaniu dochodów opodatkowanych na zasadach
ogólnych.
23. Moja mama w grudniu 2016 przeszła na emeryturę. Jak policzyć jej dochód
utracony?
Utrata zatrudnienia w wyniku przejścia na emeryturę jest dochodem utraconym. Zatem
dochodu z pracy za 2016r. z tego źródła nie dolicza się do dochodu rodziny.
Otrzymywanie emerytury jest jednak dochodem uzyskanym. Jego wysokość oblicza się
na podstawie zaświadczenia z ZUS o wysokości netto świadczenia za pierwszy miesiąc
następujący po miesiącu, w którym osoba przeszła na emeryturę, w tym wypadku za
styczeń 2017r.
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24. Jeżeli nie posiadam gospodarstwa rolnego i nie prowadzę działalności
gospodarczej to muszę dołączyć zaświadczenie, że takiego nie posiadam czy
omijam ten punkt?
NIE, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego składają wyłącznie osoby, które
takowe posiadają. Każda inna osoba składając oświadczenie o dochodach zaznacza, że
nie miała dochodu z gospodarstwa rolnego. Oświadczenie składa się pod groźbą
odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, które zagrożone jest karą
pozbawienia wolności do lat 3.
25. Czy w dochodzie utraconym i uzyskanym wpisujemy kwoty brutto czy netto?
Wyłącznie kwoty netto!
26. Jak wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
Należy zsumować ilość hektarów przeliczeniowych ze wszystkich zaświadczeń
o posiadanych gospodarstwach i pomnożyć przez przelicznik podawany corocznie
przez Prezesa GUS. Dochodowość z gospodarstwa rolnego za 2016r. wynosi 2.577,00
zł za 1 hektar przeliczeniowy. UWAGA! Jeżeli wartość hektarów fizycznych i hektarów
przeliczeniowych na zaświadczeniu o gospodarstwie rolnym jest mniejsza niż
1 wówczas dochodowości z gospodarstwa rolnego nie wylicza się!

27. Czy składkę na ubezpieczenie zdrowotne muszę wyliczyć z wzoru, który był
w zeszłym semestrze, przepisać z zaświadczenia o dochodach z Urzędu
Skarbowego czy z zaświadczenia z ZUSu?
Składkę należy przepisać z zaświadczenia z ZUS. Trzeba je pobrać wyłącznie, jeżeli
osoba posiadała w 2010r. dochód, od którego były odprowadzane składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
28. Moja siostra zaczyna studia od lutego i jej dziekanat nie może mi jeszcze wystawić
zaświadczenia, że się uczy. Co w tej sytuacji mam zrobić?
Warunkowo można przedstawić decyzję rektora o przyjęciu na studia, a następnie
w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia studiów przedstawić stosowne zaświadczenie.
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29. Mój brat nie ma jeszcze 26 lat, ale obronił się w zeszłym miesiącu i nie odebrał
jeszcze dyplomu. Czy mogę go wpisać do składu gospodarstwa domowego?
NIE, status studenta traci się z dniem obrony pracy dyplomowej.
30. Moi rodzice złożyli korektę zeznania podatkowego za 2016r. Czy mogę złożyć te
same zaświadczenia z Urzędu Skarbowego co na semestr zimowy, czy muszę wziąć
nowe zaświadczenia już po korekcie?
O ile była składana korekta zeznania podatkowego, należy złożyć zaświadczenie
o dochodach po korekcie. Jeżeli korekty nie było można dostarczyć to samo
zaświadczenie co w poprzednim semestrze.
31. Moi rodzice wzięli kilka lat temu rozwód, a matka wyszła drugi raz za mąż. Czy
dochody ojczyma wliczają się do dochodu rodziny i czy moje siostry przyrodnie
mogę wpisać jako członków gospodarstwa domowego?
Dochodów ojczyma nie wlicza się do dochodu rodziny, chyba że ma on przyznane
prawa rodzicielskie nad studentem. W takiej sytuacji nie bierze się jednak pod uwagę
ojca biologicznego. Należy jednak pamiętać, że ustawa stanowi, że stypendium socjalne
może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W związku
z powyższym, o ile student zamieszkuje w jednym miejscu (domu) z ojczymem
i faktycznie prowadzą wspólne gospodarstwo, to Komisja Stypendialna ma prawo przy
ocenie sytuacji materialnej studenta brać pod uwagę dochody ojczyma, chociaż nie
uwzględnia ich przy obliczeniu jego dochodu. Chodzi o to, aby przyznawać stypendia
studentom, którzy faktycznie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie
samodzielnie przezwyciężyć trudności, a nie tym studentom, którzy wykorzystują
przepisy prawa w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów. Jeżeli chodzi o rodzeństwo
przyrodnie, należy postępować jak w przypadku rodzeństwa biologicznego.
32. Czy świadczenia z OPSu są wliczane do dochodu rodziny?
NIE, poza świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

8

33. Czy stypendia są wliczane do dochodu?
To zależy jakie. Do dochodu nie wlicza stypendiów dla studentów i doktorantów
wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (socjalne, specjalne, rektora,
zapomogi) oraz stypendiów szkolnych wypłacanych na podstawie ustawy o systemie
oświaty; stypendiów ufundowanych przez organy samorządu terytorialnego, osoby
prywatne, fundacje dla studentów i doktorantów, zgodnie z art. 173a, 173b ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym; stypendiów doktoranckich, na podstawie art. 200
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
Pozostałe stypendia wlicza się do dochodu.

34. Czy stypendium, które otrzymywałem w czasie wyjazdu zagranicznego na
Erasmusie wlicza się do dochodu?
NIE.
35. Czy jeżeli ukończyłem już studia magisterskie, to czy mogę otrzymywać stypendia
socjalne?
NIE. Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, „studentowi,
który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje
on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.”
Oznacza to, że osobie, która ukończyła studia II stopnia, a która chce podjąć inny
kierunek na studiach I lub II stopnia, stypendia nie przysługują.
36. Czy jeżeli ukończyłem już studia licencjackie, to czy mogę otrzymywać stypendia
socjalne?
NIE. Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, „studentowi,
który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje
on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.”
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Oznacza to, że osoba, która ukończyła studia I stopnia, może otrzymywać stypendia,
tylko jeżeli podejmuje studia II stopnia. Gdyby jednak ta sama osoba chciała podjąć
inny kierunek na studiach I stopnia wówczas stypendia jej nie przysługują.
37. Dlaczego muszę składać jeszcze raz zaświadczenie o zameldowaniu, skoro nic się
nie zmieniło?
Ponieważ zaświadczenie o zameldowaniu jest ważne przez okres 2 miesięcy od daty
jego wystawienia przez właściwy urząd.
38. Na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie ma pozycji „Przychód”, czy muszę
pobrać nowe zaświadczenie?
TAK.
39. Na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest dopisek Zaświadczenie wystawione
celem przedłożenia na Uniwersytecie Warszawskim. Czy muszę pobrać nowe
zaświadczenie?
NIE, nie ma to najmniejszego znaczenia.
40. Moi rodzice są po rozwodzie, a od ojca mam zasądzone alimenty, których on nie
płaci. Jakie mam przynieść dokumenty?
Zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów oraz zaświadczenie z OPSu
o kwocie wypłaconych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.
41. Mój brat jest studentem, ale w marcu będzie miał obronę. Czy mogę wpisać go do
składu rodziny?
Rodzeństwo uczące się w wieku 18-26 lat można uwzględnić w składzie gospodarstwa
domowego. W podanym wyżej przykładzie należy uwzględnić fakt, że na dzień
składania wniosku brat jest studentem i można go uwzględnić. Jednak student składając
wniosek deklaruje, że powiadomi Komisję Stypendialną o każdej zmianie składu
rodziny. Zatem z dniem obrony Komisja powinna dostać informację, że dana osoba nie
jest już studentem i że dochód jest dzielony na mniejszą liczbę członków rodziny. Może
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się zatem okazać, że złoży Pan/Pani wniosek a zanim Komisja wyda decyzję brat
przestanie być studentem.
42. Mam żonę i dzieci, ale nie spełniam warunków samodzielności finansowej, czy
muszę w skład gospodarstwa domowego wpisać rodziców?
TAK, ponieważ nie spełnia Pan warunków samodzielności finansowej z definicji jest
Pan osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami lub jednym z nich.
W Pana przypadku w skład gospodarstwa domowego należy zaliczyć: Pana, małżonkę,
dzieci, rodziców, oraz ewentualnie rodzeństwo.
43. Moi rodzice rozliczają się wspólnie i otrzymali jedno zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego. Jak należy wypełnić oświadczenie o dochodach?
Najczęściej na zaświadczeniach małżonków rozliczających się wspólnie jest niżej
rozpisane, które z nich miało jakie dochody, jakie opłacili składki i podatek. Na tej
podstawie należy wypełnić oświadczenia dla każdego z rodziców osobno. Jeżeli zaś na
zaświadczeniu z US dochody są wyszczególnione bez rozbicia na poszczególnych
podatników, należy wypełnić oświadczenia dla każdego z rodziców oddzielnie na
podstawie własnych źródeł, np. PITów 11, a suma dochodów obojga rodziców musi się
zgadzać z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego.
44. Kiedy nie można w skład gospodarstwa domowego wpisywać rodzeństwa?
W przypadku rodzeństwa w wieku 18-26, które nie pobiera nauki oraz rodzeństwa
powyżej 26 lat, nie wpisuje się go jako członka rodziny.
45. Czy na oświadczeniach podatnika o dochodach podpisuje się student składający
wniosek, czy każdy członek rodziny?
Oświadczenie podpisuje osoba, której ono dotyczy. Własnoręcznie i czytelnie. Student
podpisuje się we wszystkich innych miejscach na wniosku, gdzie jest to wskazane.
46. Pracuje na umowę zlecenie, ale nie wiem jeszcze czy będę pracować, kiedy Komisja
będzie przyznawać stypendia. Czy mam ten dochód uznać za utracony? NIE. Stan
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rodziny, wiek rodzeństwa, czy posiadanie/nieposiadanie źródła dochodu bada się na
dzień składania wniosku.
47. Czy mogę pobierać stypendium socjalne na UW a stypendium rektora na innej
uczelni?
NIE, zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, student nie może
pobierać stypendium rektora na jednym kierunku a socjalnego na innym. Należy
wskazać jeden kierunek, na którym student będzie pobierał wszystkie należne mu
świadczenia, w tym również zapomogę.
48. Czy jest możliwość pobierania stypendium socjalnego na dwóch kierunkach na
różnych uczelniach?
NIE, zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, stypendia można
pobierać na nie więcej niż jednym kierunku studiów.
49. Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne na dwóch uczelniach, na których
studiuję?
TAK, jednak w przypadku przyznania tego świadczenia na obu uczelniach student musi
zdecydować, na której chce je otrzymywać.
50. Moja mama prowadziła w 2016 roku działalność gospodarczą. Od połowy 2017
roku musiała niestety zawiesić działalność (nie wyrejestrować), tzn. już nie
pracuje, nie może się także zarejestrować jako bezrobotna z powodu zaległości
w ZUS. Czy uprawnia mnie to do wpisania jej dochodu jako dochodu utraconego?
NIE, zawieszenie działalności gospodarczej nie jest utratą dochodu. Wyrejestrowanie
jak najbardziej tak.
51. Czy jeżeli stypendium zostanie mi ewentualnie przyznane, a podejmę pracę
(aktualnie nie pracuję) i ciągle będę się mieścić w progu na stypendium socjalne to
czy muszę to zgłaszać i jeśli tak to gdzie?
TAK, student ma obowiązek poinformować Komisję Stypendialną o każdej zmianie
liczby członków rodziny oraz źródeł posiadanych dochodów.

12

52. Czy jeżeli w poprzednim roku składałem już wniosek o stypendium przedstawiając
wyrok w sprawie rozwodu wraz z alimentami, to czy mógłbym w tym roku
skorzystać z kopii złożonej rok temu?
TAK, pod warunkiem, że sytuacja nie uległa zmianie, tzn. np. nie zmieniła się wysokość
alimentów.
53. Ukończyłem 4-ty semestr studiów II stopnia, ale nie obroniłem jeszcze pracy
magisterskiej. Czy mam prawo wnioskować o stypendium?
TAK, zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym student ma prawo
pobierać świadczenia pomocy materialnej na studiach magisterskich, jednak nie dłużej
niż przez 3 lata. Oznacza to, że po ukończeniu 4 semestrów studiów, można pobierać
świadczenie do czasu obrony pracy dyplomowej, jednak nie dłużej niż przez rok. Trzeba
jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski
osób, które przekroczyły regulaminowy czas studiów w dalszej kolejności. Więcej na
ten temat w §11 ust. 9 Regulaminu.
54. Mój dochód przekracza próg do stypendium o 1,37 zł. Czy jest szansa, aby
otrzymał to świadczenie?
NIE, próg jest sztywny i jego przekroczenie choćby o 1 gr. jest równoznaczne z odmową
przyznania stypendium.
55. W

poprzednim

semestrze

musiałem

dostarczyć

opinię

o

sytuacji

materialnobytowej. Czy teraz też musze wziąć taką opinię z OPSu?
NIE, jeżeli Komisja Stypendialna otrzymała opinię i na jej podstawie wydała decyzję
o przyznaniu stypendium, to jest ona nadal aktualna i nie ma powodu, aby występować
o nią ponownie.
56. Czy aby poświadczyć dochód utracony mogę przynieść świadectwo pracy?
TAK, jednak nie może to być jedyny dokument, gdyż świadectwo pracy nie zawiera
informacji o zarobkach netto w roku bazowym.
57. Mam zaświadczenie o gospodarstwie rolnym, które jest wypisane na obojga moich
rodziców, w takim przypadku mam wpisać po połowie do każdego czy mogę
umieścić cala kwotę przy jednym z nich?
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NIE, dzielenie dochodowości z gospodarstwa rolnego za 2016 r. nie ma sensu! Należy
wpisać dochód tylko przy jednym z rodziców.
58. Oświadczenie o uzyskanych dochodach podatnika wypełnia tylko osoba ubiegająca
się o stypendium czy wszystkie osoby, które są na zestawieniu dochodów członków
gospodarstwa domowego?
Oświadczenie o dochodach podatnika wypełnia każdy członek gospodarstwa
domowego, który w dniu składania wniosku ma ukończone 18 lat, niezależnie od tego
czy w roku bazowym posiadał lub nie posiadał dochodów.
59. Zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej jest równoznaczne
z zaświadczeniem o braku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych?
TAK, oznacza to, że podatnik nie miał takich dochodów i jest wystarczające.
60. Czy jeżeli mam niepełnoletnie rodzeństwo to dla nich także muszę wypełnić
oświadczenie o uzyskanych dochodach podatnika?
NIE, chyba że niepełnoletnie rodzeństwo uzyskiwało dochody (w Polsce można
pracować od 16 lat).
61. Mój brat ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale ukończył 26 lat, czy mogę wpisać
go jako członka gospodarstwa domowego?
TAK, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym rodzeństwo niepełnosprawne można
wpisać jako członka gospodarstwa domowego niezależnie od wieku faktu pobierania
nauki. Osoba niepełnosprawna musi posiadać ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności oraz zasiłek pielęgnacyjny.

62. Mój brat jest doktorantem i nie ukończył 26 lat. Czy muszę wliczać jego
stypendium doktoranckie do dochodu?
NIE, stypendiów doktoranckich nie wlicza się do dochodu.
63. Ukończyłam 25 lat i mój ojciec przestał płacić alimenty. Czy jest to dochód
utracony?
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NIE, utrata dochodów z alimentów jest dochodem utraconym wyłącznie w przypadku
śmierci osoby zobowiązanej do ich płacenia.
64. W momencie kiedy odliczam dochód utracony dochód miesięczny wychodzi na
minusie, co w tej sytuacji?
NIE ma takiej możliwości! Jeżeli osoba zarobiła w roku podatkowym 25.000 zł, to przy
utracie źródła dochodu odlicza się całość dochodu, jaki był zyskiwany, a więc 25.000
zł. Zatem wychodzi 0 zł! Nie da się odliczyć więcej.
65. Czy zaświadczenie o nie wpłynięciu deklaracji podatkowej za 2016 jest
równoznaczne z zaświadczeniem o braku dochodu opodatkowane na zasadach
ogólnych?
TAK, oznacza to, że podatnik nie miał takich dochodów i jest wystarczające.
66. Od 1 stycznia 2016r. moja mama dostała podwyżkę wynagrodzenia. Czy jest to
dochód uzyskany?
NIE, chyba że zmieniły się warunki pracy – poprzednia umowa została wypowiedziana,
a zawarta została nowa.
67. Od lipca 2015r. byłam zatrudniona na umowę zlecenie. W styczniu 2017r.
podpisałam umowę o pracę, ale na takich samych warunkach jak poprzednio. Czy
muszę przedstawiać jakieś dokumenty?
TAK, powyższa sytuacja stanowi Pani dochód utracony i uzyskany.
68. Jeżeli adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania na zaświadczeniu z US
to będzie to traktowane jako błąd?
NIE.
69. Mój ojciec prowadzi działalność gospodarczą i jak to różnie z inwestycjami bywa
- czasem przeważają przychody, czasem dochody. W ubiegłym roku dochód, który
zawsze jest niski, wyniósł tym razem kompletne 0, więc taki też mam dochód
miesięczny na członka rodziny. Czy nie wzbudzi to żadnych zastrzeżeń Komisji
Stypendialnej? Chodzi mi na przykład o pytania, jak my żyjemy nie
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mając dochodu czy też jakiekolwiek inne problemy.
Osoby, które wykazują dochody poniżej progu ubóstwa w Polsce, muszą wykazać, że
ich sytuacja materialna jest trudna. Komisja Stypendialna w pierwszej kolejności żąda
dostarczenia dokumentu potwierdzającego korzystanie z pomocy OPS. W przypadku,
kiedy rodzina nie korzysta z pomocy ośrodka, Komisja żąda dostarczenia opinii
tej instytucji o sytuacji materialno-bytowej studenta i jego rodziny.
70. W Urzędzie Gminy wydano mi takie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa
rolnego, w którym ha przeliczeniowe brane są z rejestru wymiarowego na rok
2017. Czy ten dokument będzie uznany bo innego nie chcą mi wydać?
NIE, dokument potwierdzający dochodowość gospodarstwa rolnego musi być
wystawiony za 2016 r., gdyż dochody są wyliczane za rok 2016. Urzędnik nie ma prawa
odmówić petentowi wydania zaświadczenia żądanej treści bez wydania stosownego
postanowienia. Jeżeli petent zwraca się w formie pisemnej lub ustnej do urzędu
o wydanie zaświadczenia żądanej treści urzędnik ma obowiązek go wydać, a w
przypadku gdyby nie mógł tego zrobić ma obowiązek wydać postanowienie w trybie
art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego o odmowie wydania zaświadczenia
żądanej treści.
71. Czy jeżeli na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego jest informacja, że zawiera ono
dochody z zeznania podatkowego PIT-37, a ponadto podatnik rozliczał się jeszcze
PITem-28, to muszę przynieść 2 zaświadczenia z US?
TAK. Należy dostarczyć zaświadczenia o wszystkich dochodach ze wszystkich źródeł.
72. Czy dochód z transakcji giełdowych pomniejszam o podatek od tych dochodów?
TAK.
73. Co jeżeli dochód w mojej rodzinie wynosi mniej niż 351,00 zł, a nie korzystam ze
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej?
Wówczas Komisja Stypendialna może żądać dostarczenia innych dokumentów, poza
dokumentami z obowiązkowej listy, które poświadczą z czego się Pan utrzymuje.
Komisja może też na podstawie art. 179 ust. 8 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
zwrócić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej z prośbą o wydanie opinii
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o sytuacji materialno-bytowej studenta i jego rodziny.
74. Moi rodzice rozliczają się wspólnie, czy mogą wspólnie wypełnić oświadczenie
o dochodach i podpisać się obydwoje pod nim?
NIE, w związku ze zmianami w systemie stypendialnym każda osoba wypełnia
oświadczenie o dochodach dla siebie i tylko ona podpisuje się pod nim.
75. Po co Komisji opinia OPSu? Czy nie może być inny dokument?
Jeżeli student wykazuje dochód poniżej 351,00 zł lub z przedstawionych dokumentów
nie wynika jasno, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, Komisja Stypendialna
może żądać na podstawie art. 179 ust. 8 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, opinii
o sytuacji materialno-bytowej studenta i jego rodziny. Jeżeli jednak student lub jego
rodzina korzystali ze wsparcia OPSu, wówczas w pierwszej kolejności Komisja żąda
przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lub decyzji o przyznaniu świadczeń z OPS.
76. Czy do dochodu wlicza się stypendium naukowe SGH, które otrzymywałem
w ubiegłym roku, odsetki od lokat bankowych, zyski/straty z TFI?
NIE, do dochodu nie wlicza się stypendiów studenckich wynikających z ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym, nie wlicza się odsetek od lokat bankowych ani zysków/strat
z TFI.
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