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Studencie, zanim zaczniesz pracę w generatorze wniosków, zapoznaj się         

z naszymi wskazówkami: 

1. W generatorze zawarte są wyjaśnienia dotyczące wprowadzenia danych. Powinno się z nimi zapoznać przed 

rozpoczęciem wypełniania poszczególnych pól, aby uniknąć pomyłek. 

2. Aby przemieszczać się między etapami używa się przycisków „DALEJ” oraz „WRÓĆ”. 

3. Student powinien się upewnić, że posiada dokumentację dotyczącą dochodów rodziny, aby móc poprawnie wypełnić 

pola w generatorze. 

4. Przeliczniki dochodu określone są przepisami prawa. Stypendium przyznaje się w zależności od wysokości dochodu 

na osobę w rodzinie studenta. 

5. Przy ubieganiu się o stypendium socjalne brany jest pod uwagę dochód z poprzedniego roku (to jest 2020). W 

przypadku, gdy członek rodziny otrzymuje nowy rodzaj dochodu w roku bieżącym i jest on wymieniony w przepisach 

prawa, należy uwzględnić ten dochód we wniosku. 

6. Zgodnie z przepisami prawa sposób wyliczania dochodu zakłada, że dochody mogą być utracone/uzyskane w 

pewnym okresie, lecz nie każda utrata lub uzyskanie są uwzględnione w obliczeniach. 

 

 

 

 

 

 



W celu uzyskania stypendium socjalnego musisz wejść w USOSweb w zakładkę DLA WSZYSTKICH → WNIOSKI → LISTA WNIOSKÓW i wygenerować dwa 

dokumenty: 

1. Oświadczenie o dochodach 

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zacznij od oświadczenia o dochodach. W pierwszej kolejności definiuje się skład swojej rodziny. Szczegółowe informacje, kogo należy wliczyć do rodziny, 

znajdują się w linkach, ponieważ nie zawsze jest potrzeba wpisywania do składu rodziny rodziców i rodzeństwa. 

 

 

 

 

 



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 Twojej rodziny. 
Musisz także zaznaczyć, czy członkowie Twojej rodziny uzyskali nowy rodzaj dochodu w roku bieżącym (2021). UWAGA – 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.

 



UWAGA! 

Na tym etapie powinno się posiadać dokumentację informującą o wysokości dochodów – jest ona 

konieczna do uzupełnienia oświadczenia. 

 

W zależności od rodzaju dochodów, w większości przypadków wymaganymi dokumentami będą: 

1. Dla grupy dochodów „A”: 

• zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1426), 

uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - od każdego pełnoletniego członka rodziny 

• zaświadczenia z ZUS zawierające informacje o odprowadzonych (lub nie) składkach na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy - od każdego pełnoletniego członka rodziny 

• decyzje o przyznaniu renty/emerytury/zasiłku dla bezrobotnych 

• zaświadczenia od pracodawcy, umowy/świadectwa pracy, PITy (11, 11A i 28) w przypadku dochodów utraconych i uzyskanych 

2. Dla grupy dochodów „B”: 

• zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: 

a. roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, 

b. danych członka rodziny, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, 

c. formie opłacanego podatku, 

d. wysokości przychodu, 

e. stawce podatku, 

f. wysokości opłaconego podatku, 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 

3. Dla grupy dochodów „C”: 

• oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy (według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu świadczeń) - od każdego pełnoletniego 

członka rodziny 



• zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i fizycznych ogólnej 

powierzchni użytków rolnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze 

podatników podatku rolnego, w przypadku gdy stałe miejsce zamieszkania studenta położone jest na terenie gminy wiejskiej - od każdego 

pełnoletniego członka rodziny, 

• odpis podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną bądź odpis protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego 

pochodzącego bądź zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną 

• w przypadku gdy uprawniony członek rodziny nie otrzymał alimentów albo otrzymał je w wysokości niższej niż ustalona w orzeczeniu sądu, ugodzie 

sądowej, ugodzie zawartej przed mediatorem lub w innym tytule wykonawczym pochodzącym bądź zatwierdzonym przez sąd: 

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o 

wysokości wyegzekwowanych alimentów bądź 

b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez uprawnionego członka rodziny czynności związanych z wykonaniem tytułu 

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem 

możliwości wskazania przez uprawnionego członka rodziny miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za 

granicą, 

4. Dla grupy dochodów „D”: 

• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub 

ugodą zawartą przed mediatorem bądź innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby 

spoza rodziny 

5. Dla grupy dochodów uzyskanych w roku bieżącym „E”: 

• Zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca następującego po przepracowanym miesiącu (np. umowa rozpoczęła się 15 lutego, więc 

zaświadczenie powinno być wystawione za marzec). 

 

 

 

 



UWAGA! 

Niezależnie od rodzaju osiągniętego dochodu, każda pełnoletnia osoba w rodzinie studenta powinna 

złożyć oświadczenie o uzyskiwaniu bądź nieuzyskiwaniu dochodu nieopodatkowanego. 

 

Dodatkowo: 

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

1. Rektor, 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 (j.t. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o 

sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 

2. Rektor, 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. 

 

UWAGA! 

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta, wyliczony w generatorze wniosków, nie przekracza kwoty 

528 zł, student jest zobowiązany do dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o 

sytuacji dochodowej i majątkowej  studenta i jego rodziny. 

 



 

 



 

 

 



 



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: 

 



Karta podatkowa – należy wpisać wartość zapłaconego podatku, wskazaną w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego za rok 2020. 

 

 



 

 

 



Jeżeli student lub osoba z jego rodziny uzyskała dochód w roku 2021 i ten rodzaj dochodu jest wymieniony w katalogu dochodów uzyskanych, student 

wpisuje wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po pierwszym miesiącu jego uzyskania w odpowiednie pole, w zależności od rodzaju 

uzyskanego dochodu (wcześniej, w ekranie 2 student powinien zaznaczyć „TAK” w kolumnie „E”). 

 



PAMIĘTAJ! 

Po zdefiniowaniu wysokości dochodów w ostatnim etapie należy zaznaczyć dokumenty potwierdzające 

wpisane dane dotyczące dochodów i składu rodziny. Dokumenty te muszą być dołączone do wniosku o 

stypendium socjalne.  

Należy pamiętać, że Komisja Stypendialna, jako organ administracji, ma prawo wezwać studenta do 

dostarczenia dokumentów niewymienionych w generatorze. 

Każdy rodzaj dochodu należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. 

Jeżeli student posiada uczące się pełnoletnie rodzeństwo musi dostarczyć zaświadczenia ze szkół. Student 

musi pamiętać o dołączeniu zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, jeśli dochód na osobę w jego 

rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU: 

 



UWAGA! 

Ostatni etap zawiera wyliczony przez system dochód poszczególnych członków rodziny oraz dochód, 

który będzie stanowił dla Komisji Stypendialnej podstawę do rozpatrzenia wniosku. W przypadku, gdy 

poziom wyliczonego dochodu przekracza próg ustalony przez Rektora Politechniki Śląskiej i Samorząd 

Studencki, student nie jest uprawniony do otrzymania stypendium.  

 



W kolejnym etapie zatwierdź oświadczenie przez kliknięcie „ZAREJESTRUJ”. 

  

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

 

 



Na tym ekranie student weryfikuje swoje dane. W przypadku rozbieżności danych można je zaktualizować w Biurze Obsługi Studenta. 

 



UWAGA! 

W związku z tym, że wszystkie stypendia przelewane są na konto bankowe, student musi pamiętać o 

sprawdzeniu pola NUMER KONTA. Jeśli brakuje w nim numeru konta, powinno się go wprowadzić. Jeżeli 

numer jest widoczny student powinien upewnić się, czy jest poprawny i w razie potrzeby go zmienić. 

 

PAMIĘTAJ! 

Jeżeli student nie poda numeru konta bankowego stypendium nie zostanie wypłacone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na ekranie 3 wybierz odpowiednią opcję, jeżeli ubiegasz się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkania w domu studenckim, 

jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

 

 

 



UWAGA! 

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta (ustalony w module średnie dochody) nie przekracza kwoty 

528 zł, student zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Stypendialnej zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. 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 rodziny studenta, należy wybrać: „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 student musi 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 

rodziny studenta oraz jakie są jego źródła utrzymania oraz źródła utrzymania jego rodziny. Student wskazuje wysokość miesięcznego dochodu. 

 



Zatwierdź wniosek klikając opcję „PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE” 

 

 

Po złożeniu wniosku i oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb student drukuje wniosek oraz oświadczenie o dochodach, podpisuje, a następnie 

wraz z kompletem oryginalnych dokumentów spakowanych w kopertę z napisaną nazwą kierunku, na którym studiuje wrzuca do skrzynki podawczej w 

wyznaczonym miejscu lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 5 dni roboczych od złożenia wniosku w systemie. 

 

 


