
Procedura dotycząca ubiegania się o przyznanie 
stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 

obowiązująca w roku akademickim 2016/2017 

 

Stypendium socjalne 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta. 

 
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości   

Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 
otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niebędącym miejscem jego stałego 
zamieszkania, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku określonym powyżej może otrzymywać 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania  
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem s doktoranta w domu studenckim lub obiekcie 
innym niż dom studencki. 
 
Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane na 
podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, osiągniętego w roku 
podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. 
 

 
W celu złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności: 

 

Krok 1 – Sprawdzenie dostępności złożenia wniosku w systemie USOSweb 
Dostępność wniosku możesz sprawdzić po zalogowaniu do systemu wchodząc na stronę 
USOSweb https://usos.prz.edu.pl (zakładka dla studentów, pozycja wnioski\wniosek  
o stypendium socjalne).  
 

Krok 2 – Wypełnienie „oświadczenia o dochodach” 

Aby wybrać i wypełnić odpowiedni wniosek musisz wcześniej wypełnić „oświadczenie  
o dochodach”.  

„Oświadczenie o dochodach” należy wypełnić na podstawie roku podatkowego 2015 
i zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad ustalania dochodu rodziny doktoranta, które są 
określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki 
Rzeszowskiej z dnia 28 września 2012 r. z późn. zm. 

Uwaga! 

Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające Twoją sytuacją materialną. 

Szczegółowy wykaz dokumentów i sposób dokumentowania określa załącznik nr 4, a wzory 
dokumentów określają załączniki 7-12 do Regulaminu. 

Krok 3 – Wybór programu (dyscypliny studiów), na którym chcesz otrzymywać 
stypendium socjalne 

 

 



Uwaga! 

O stypendium socjalne można wnioskować tylko na jednej, wybranej przez siebie dyscyplinie 
studiów. 

Na liście programów (dyscyplin studiów), na których masz status aktywnego doktoranta 
musisz zaznaczyć ten, na którym chcesz złożyć wniosek. 
 

Krok 4 – Wybór formy stypendium 

Musisz zaznaczyć o jakie świadczenie wymienione poniżej chcesz się ubiegać: 

• stypendium socjalne  

• stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 

• stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania  
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie 
innym niż dom studencki 

 

Uwaga! 

1. Ustalony próg dochodowy kwalifikujący do ubiegania się o stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości, zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 13 stycznia 2017 r., 
pomiędzy Rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza a Samorządem 
Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium o charakterze socjalnym 
w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1051,7 zł. 

Uwaga! 

Jeśli spełniasz kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium socjalnego  
w zwiększonej wysokości, ale nie przedstawisz w określonym terminie wymaganych 
dokumentów potwierdzających zamieszkanie w domu studenckim lub w obiekcie innym niż 
dom studencki (niebędącym miejscem stałego zamieszkania) nie otrzymasz stypendium,  
a system USOS nie uwzględni Twojego wniosku jako wniosku o przyznanie stypendium 
socjalnego. Musisz Sam wnioskować o cofnięcie wniosku i wybrać stypendium socjalne. 
 

Krok 5 – Wydrukowanie i złożenie wniosku 

Po wydrukowaniu i podpisaniu, wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi 
dokumentami dotyczącymi sytuacji materialnej, a w przypadku ubiegania się o stypendium 
socjalne w zwiększonej wysokości również dokumentami potwierdzającymi zamieszkanie  
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, należy niezwłocznie złożyć  
w dziekanacie właściwego wydziału (w dniach i godzinach ustalonych przez wydział). 


