
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naucz się:  

- jak złożyć wniosek w systemie Edukacja.CL; 

- jak obliczyć dochód na potrzeby wniosku o stypendium socjalne/ 

wniosku o miejsce w domu studenckim. 

Poznaj: 

- jak wyglądają wzory wymaganych dokumentów; 

- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
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Niniejsza ilustracja stanowi nawiązanie do serii książek/poradników „Dla bystrzaków” (org. „For dummies”) i ma charakter 

humorystyczny.  
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1. Wstęp 

Niniejsza instrukcja została stworzona na potrzeby obsługi studentów Politechniki 

Wrocławskiej w zakresie szeroko pojętej pomocy socjalnej. Dokument został opracowany na 

podstawie obowiązujących przepisów i w miarę możliwości będzie aktualizowany wraz  

z pojawiającymi się zmianami regulacji. Z założenia dokument ten ma ułatwić proces 

składania podań o świadczenia pomocy materialnej i miejsce w domu studenckim oraz 

wyjaśnić podstawy wymagań stawianych przy dokumentowaniu wniosków oraz wyjaśnić 

podstawy działań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń. 

W kolejnych częściach zostaną omówione takie zagadnienia jak: 

- Jak złożyć wniosek w systemie Edukacja.CL (Rozdział 1); 

- Jak obliczyć dochód na potrzeby wniosku o stypendium socjalne/miejsce w domu 

studenckim (Rozdział 3); 

- Przykłady obliczeń średniego miesięcznego dochodu w rodzinie dla najczęściej 

spotykanych sytuacji rodzinnych (Rozdział 3.5); 

- Jak wyglądają wzory dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem  

o stypendium socjalne/miejsce w domu studenckim i na co należy zwrócić uwagę 

(Rozdział 4); 

- Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (Rozdział 5). 

 

1.1. Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 

Dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 
osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega 
się o świadczenia, z zastrzeżeniem utraty i uzyskania dochodu;  

Dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny;  

Gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym o powierzchni nie mniejszej od 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego;  

k.p.a. - oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.);  

Regulaminie – oznacza to Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki 

Wrocławskiej wprowadzony na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 j.t. ze zmianami). 

Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. Prawo o szkolnictwie 
wyższym;  
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2. Jak złożyć wniosek w systemie Edukacja.CL 

2.1. Wniosek o stypendium socjalne 

Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą do określenia sytuacji materialnej jest miesięczna 

wysokość dochodu rodziny studenta, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie 

studenta, a maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 850 zł netto na osobę. Sposób obliczania dochodu na 

potrzeby wniosku o stypendium socjalne opisane są w części 3. 

1) W przeglądarce internetowej otwieramy stronę https://edukacja.pwr.wroc.pl. Na stronie Edukacja.CL należy zalogować się za pomocą swojego 
identyfikatora (pwr…..) i hasła, przesłanych przez system na studenckie konto mailowe (https://smail.pwr.edu.pl). 

  

https://edukacja.pwr.wroc.pl/
https://smail.pwr.edu.pl/
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2) Po zalogowaniu upewnij się, że przebywasz we właściwej zakładce („Studia” ) a następnie przejdź do części „Złóż podanie” . 
Niebieskie strzałki wskazują zakładki i pola, do których odnoszą się opisy z poszczególnych stron. 
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3) W zakładce „Złóż podanie” wybierz wiązkę studiów (właściwy kierunek i stopień studiów), z której chcesz złożyć podanie, a następnie wybierz właściwy 

wniosek. Ze względu na dużą liczbę różnych podań polecamy zastosowanie filtru przy wyborze „Rodzaju sprawy”. Ponieważ w kolejnych punktach 

zostanie zobrazowany proces składania podania o stypendium socjalne, zastosowany zostanie filtr „Świadczenia”. 
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4) Przy każdym podaniu dostępne są dwie opcje „Pokaż wzór” oraz „Utwórz”. Opcję pierwszą należy traktować jako podgląd wzoru podania a nie samo 
podanie, które można uzupełnić w edytorze tekstu i dostarczyć. Właściwy sposób składania wniosku wiedzie przez opcję „Utwórz”. Co ważne większość 
uzupełnianych danych automatycznie generuje się przy kolejnych wnioskach co znacznie ułatwia składanie kolejnych podań, np. wniosków  
o stypendium socjalne na kolejny semestr akademicki. 
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5) Po wybraniu opcji „Utwórz” przy właściwym wniosku pojawi się okno uzupełniania parametrów podania. W naszym przypadku jest to „Podanie  

o stypendium socjalne bez dodatków”. Konieczne jest uzupełnienie wszystkich białych pól, wybór semestru akademickiego, na który ma być przyznane 

świadczenie, a następnie kliknięcie przycisku „Generuj”. Wymieniając załączone zaświadczenia i dokumenty, można stosować skrócone nazewnictwo  

np. zaświadczenie US, zaświadczenie ZUS czy zaświadczenie PUP.  
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6) W przypadku wniosków o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (Podanie o stypendium socjalne z dodatkiem …) występuje dodatkowy 
parametr „Gmina stałego zamieszkiwania”. Konieczne jest uzupełnienie wszystkich białych pól, wybór gminy stałego zamieszkiwania oraz semestru 
akademickiego, na który ma być przyznane świadczenie. Informacja o edycji numeru konta będzie podana w dalszej części instrukcji. Na koniec należy 
kliknąć przycisk generuj.  
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7) Dwa najczęsciej popełniane błędy przy wyborze gminy stałego zamieszkiwania to: 

a. Wybór gminy Wrocław jako gminę stałego zamieszkiwania przez osoby, stale zamieszkujące poza granicami Polski – właściwym wyborem jest 

„poza granicami Polski” i dlatego zachęcamy do filtrowania listy zgodnie z poniższym obrazkiem; 

b. Wybór niewłaściwej pozycji dla miast. W przypadku osób zamieszkujących w miastach, właściwym wyborem jest propozycja z dopiskiem „(m.)”. 
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8) W tym momencie zostało utworzone w systemie podanie o stypendium, które w każdej chwili można podejrzeć w zakładce „Moje sprawy”. Wcześniej 

jednak musimy zająć się uzupełnieniem danych dotyczących członków rodziny, w tym danych dotyczących ich dochodów. W tym celu należy przejść do 

zakładki „Dochód rodziny”. 
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9) W zakładce „Dochód rodziny” wybieramy właściwy rok, za który wykazywany jest dochód (patrz Jak obliczyć dochód do wniosku o stypendium 
socjalne/miejsce w domu studenckim). Zacznijmy od dodania wszystkich członków rodziny, którzy zgodnie z regulaminem uwzględniani będą przy 
ustalaniu dochodu rodziny. W tym celu należy przejść do zakładki „Dodaj nowego członka rodziny”. 
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10) Konieczne jest uzupełnienie wszystkich danych osobowych oznaczonych gwiazdką z zastrzeżeniem, że w przypadku posiadania przez danego członka 
rodziny drugiego imienia, pole „Drugie imię” staje się również obowiązkowe. W przypadku cudzoziemców, nieposiadających numeru PESEL, 
uzupełnienie pola „Numer paszportu” staje się obowiązkowe. W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę na kwestię stopnia pokrewieństwa. Zarówno 
ojczym, macocha jak i przybrane rodzeństwo nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczenia. Tym samym dodawanie ich, jako członków 
rodziny staje się niezasadne. Jedynie w przypadku prawnego przysposobienia studenta przez ojczyma/macochę niezbędne będzie wykazanie dochodów 
powyższych osób. Po uzupełnieniu wszystkich danych osobowych klikamy przycisk zapisz.  
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11) Po dodaniu wszystkich członków rodziny, których w naszym przypadku jest trzech możemy zająć się uzupełnianiem dochodów. W celu uzupełnienia 
dochodu danego członka rodziny, należy kliknąć przycisk „Dochód” znajdujący się w prawej części tabelki. 
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12) Dla każdego członka rodziny należy uzupełnić trzy typy dochodów: 
a. Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (patrz „Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych”); 
b. Dochód opodatkowany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (patrz „Dochód opodatkowany na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym”); 
c. Dochód nieopodatkowany podatkiem dochodowym (patrz „Dochód nieopodatkowany podatkiem dochodowym”). 

Należy pamiętać, że przy uzupełnianiu dochodów dla poszczególnych członków rodziny, wprowadzamy ROCZNY DOCHÓD NETTO uzyskany w roku 

poprzedzającym rok akademicki. Szczegółowe zasady obliczania dochodów opisane są w części trzeciej „Jak obliczyć dochód do wniosku o stypendium 

socjalne/miejsce w domu studenckim”. Z tego powodu przed uzupełnieniem danych, zachęcamy do zapoznania się z tą częścią instrukcji. W przypadku 

braku danego typu dochodu, w polu należy wpisać wartość „0”. Na koniec klikamy przycisk „Zapisz”. 
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13) Po uzupełnieniu dochodów uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny, konieczne będzie uzupełnienie łącznego dochodu rodziny. 
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14) Tak jak w przypadku wcześniejszych formularzy, konieczne jest uzupełnienie wszystkich "białych" pól, tj.: 

a. Dochód uzyskany – miesięczna kwota dochodów uzyskanych względem roku, za który wykazywane były dochody dla poszczególnych członków rodziny. 
Inaczej mówiąc, są to dochody, których nie było w roku, za który wykazywane są dochody, a które są uzyskiwane obecnie. W przypadku braku zmian  
w sytuacji materialnej rodziny w polu należy wpisać wartość „0”. (patrz „Dochód uzyskany/utracony i zasady ich przeliczania”). 

b. Dochód utracony – miesięczna kwota dochodów utraconych z roku, za który wykazywane były dochody dla poszczególnych członków rodziny. Przeciwieństwo 
dochodu uzyskanego tj. dochód, który był, a którego obecnie nie ma. Również tu w przypadku braku zmian w sytuacji materialnej rodziny w polu należy wpisać 
wartość „0”. (patrz „Dochód uzyskany/utracony i zasady ich przeliczania”). 

c. Wysokość alimentów – alimenty płacone na rzecz osób trzecich przez jednego z członów rodziny uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczenia  
(np. ojciec/matka płaci alimenty na dzieci z poprzedniego związku). Tym samym wprowadzanie kwoty otrzymywanych alimentów jest błędem. 
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15) Po uzupełnieniu danych o dochodach, możemy przejść do uzupełnienia informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma być przelewane 

świadczenie. W tym celu klikamy przycisk „Edycja rachunku bankowego”. UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa system umożliwia wprowadzenie 

numeru rachunku bankowego tylko raz! W przypadku chęci zmiany rachunku w późniejszym terminie, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku  

w Dziekanacie lub w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (wzór podania o zmianę numeru konta dostępny jest na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl). 

  

http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578
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16) W celu zweryfikowania wprowadzonych danych i wyliczonego dochodu zachęcamy do podglądu podania. W tym celu klikamy przycisk „Dokumenty”  

i wybieramy z listy właściwy dokument (w późniejszym terminie na liście dostępna będzie również decyzja w sprawie) i klikamy przycisk „Podgląd”. 
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17) Jeżeli dane osobowe i dochody w wygenerowanym podaniu zgadzają się ze stanem faktycznym, podanie należy "przekazać do dziekanatu". W tym celu 

należy kliknąć przycisk „Przekaż”. UWAGA! Po przekazaniu podania, edycja dokumentu staje się niemożliwa! Jedynie pracownik Działu Pomocy Socjalnej 

dla Studentów i Doktorantów może nanieść ewentualne zmiany. Również wycofanie podania po jego przekazaniu możliwe jest jedynie drogą 

administracyjną (na pisemną prośbę lub prośbę przesłaną drogą mailową z maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl). 

  

https://smail.pwr.edu.pl/
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18) Po przekazaniu podania, trzeba je wydrukować i wraz z dokumentacją (patrz załącznik nr 1 do Regulaminu lub przykłady 3.5) dostarczyć do Działu 

Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Informacje dotyczące godzin otwarcia Działu oraz terminów przyjmowania podań dostępne są na 

stronie www.prs.pwr.edu.pl. 

W zakładce „Moje sprawy” dostępna jest lista wszystkich złożonych wniosków, wraz z informacją o aktualnym statusie sprawy czy decyzji.  

http://prs.pwr.edu.pl/?page_id=578
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19) W celu wyboru właściwego wniosku należy wybrać z listy właściwy numer sprawy lub typ świadczenia. W przypadku wniosków o statusie "do 

uzupełnienia"/"do wyjaśnienia" w tabeli na dole w uwagach, umieszczany jest komentarz do wniosku (w przypadku braku komentarza należy sprawdzić 

maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl). Status sprawy „Zweryfikowana” należy traktować jako oczekujący na podjęcie decyzji. Termin 

rozpatrzenia podania uzależniony jest od typu sprawy i rodzaju decydenta. W przypadku wniosków rozpatrzonych, po wejściu w zakładkę „Szczegóły”  

i wyborze właściwego dokumentu (rozstrzygnięcie w sprawie) możliwy jest podgląd decyzji wraz z uzasadnieniem. 

https://smail.pwr.edu.pl/
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2.2. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem 

właściwego organu. Student składający wniosek o stypendium specjalne wskazuje, jaki posiada stopień niepełnosprawności oraz przedstawia 

orzeczenie o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności. 

1) W przeglądarce internetowej otwieramy stronę https://edukacja.pwr.wroc.pl. Na stronie Edukacja.CL należy zalogować się za pomocą swojego 
identyfikatora (pwr…..) i hasła, przesłanych przez system na studenckie konto mailowe (https://smail.pwr.edu.pl). 

  

https://edukacja.pwr.wroc.pl/
https://smail.pwr.edu.pl/
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2) Po zalogowaniu upewnij się, że przebywasz we właściwej zakładce („Studia” ) a następnie przejdź do części „Złóż podanie” . 
Niebieskie strzałki wskazują zakładki i pola, do których odnoszą się opisy z poszczególnych stron. 
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3) W zakładce „Złóż podanie” wybierz wiązkę studiów (właściwy kierunek i stopień studiów), z której chcesz złożyć podanie, a następnie wybierz właściwy 

wniosek. Ze względu na dużą liczbę różnych podań polecamy zastosowanie filtru przy wyborze „Rodzaju sprawy”. Ponieważ w kolejnych punktach 

zostanie zobrazowany proces składania podania o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zastosowany zostanie filtr „Świadczenia”. 
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4) Przy każdym podaniu dostępne są dwie opcje „Pokaż wzór” oraz „Utwórz”. Opcję pierwszą należy traktować jako podgląd wzoru podania a nie samo 
podanie, które można uzupełnić w edytorze tekstu i dostarczyć. Właściwy sposób składania wniosku wiedzie przez opcję „Utwórz”. Co ważne większość 
uzupełnianych danych automatycznie generuje się przy kolejnych wnioskach co znacznie ułatwia składanie kolejnych podań, np. wniosków  
o stypendium socjalne na kolejny semestr akademicki. 
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5) Po wybraniu opcji „Utwórz” przy właściwym wniosku pojawi się okno uzupełniania parametrów podania. W naszym przypadku jest to „Podanie  

o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych”. Konieczne jest uzupełnienie wszystkich białych pól oraz wybór semestru akademickiego, na który 

ma być przyznane świadczenie. Stopień niepełnosprawności pojawi się w momencie zweryfikowania przez pracownika Dziekanatu/Działu orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności. Na koniec klikamy przycisk „Generuj”.  
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6) Po uzupełnieniu parametrów podania możemy przejść do edycji numeru rachunku bankowego, na który ma być przelewane świadczenie. W tym celu 

klikamy przycisk „Edycja rachunku bankowego”. UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa system umożliwia wprowadzenie numeru rachunku bankowego 

tylko raz! W przypadku chęci zmiany rachunku w późniejszym terminie, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku  

w Dziekanacie lub w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (wzór podania o zmianę numeru konta dostępny jest na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl). 

 

 

 

 

  

http://prs.pwr.edu.pl/
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7) Jeżeli dane osobowe i dochody w wygenerowanym podaniu zgadzają się ze stanem faktycznym, podanie należy "przekazać do dziekanatu". W tym celu 

należy kliknąć przycisk „Przekaż”. UWAGA! Po przekazaniu podania, edycja dokumentu staje się niemożliwa! Jedynie pracownik Działu Pomocy Socjalnej 

dla Studentów i Doktorantów może nanieść ewentualne zmiany. Również wycofanie podania po jego przekazaniu możliwe jest jedynie drogą 

administracyjną (na pisemną prośbę lub prośbę przesłaną drogą mailową z maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl).  

https://smail.pwr.edu.pl/
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8) Po przekazaniu podania, trzeba je wydrukować i wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla 

Studentów i Doktorantów. Informacje dotyczące godzin otwarcia Działu oraz terminów przyjmowania podań dostępne są na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl. 

W zakładce „Moje sprawy” dostępna jest lista wszystkich złożonych wniosków, wraz z informacją o aktualnym statusie sprawy czy decyzji. 

 

 

  

file:///C:/Users/dps/Desktop/Instrukcja/www.prs.pwr.edu.pl
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9) W celu wyboru właściwego wniosku należy wybrać z listy właściwy numer sprawy lub typ świadczenia. W przypadku wniosków o statusie "do 

uzupełnienia"/"do wyjaśnienia" w tabeli na dole w uwagach umieszczany jest komentarz do wniosku (w przypadku braku komentarza należy sprawdzić 

maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl). Status sprawy „Zweryfikowana” należy traktować jako oczekujący na podjęcie decyzji. Termin 

rozpatrzenia podania uzależniony jest od typu sprawy i rodzaju decydenta. W przypadku wniosków rozpatrzonych, po wejściu w zakładkę „Szczegóły”  

i wyborze właściwego dokumentu (rozstrzygnięcie w sprawie) możliwy jest podgląd decyzji wraz z uzasadnieniem. 

  

https://smail.pwr.edu.pl/
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2.3. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen i/lub posiada osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i/lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium przysługuje studentowi nie 
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem od tej reguły jest student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia (lub na 
jednolite studia magisterskie) w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą 
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem 
wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów 
określa Regulamin. 

1) W przeglądarce internetowej otwieramy stronę https://edukacja.pwr.wroc.pl. Na stronie Edukacja.CL należy zalogować się za pomocą swojego 
identyfikatora (pwr…..) i hasła, przesłanych przez system na studenckie konto mailowe (https://smail.pwr.edu.pl). 

  

https://edukacja.pwr.wroc.pl/
https://smail.pwr.edu.pl/
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2) Po zalogowaniu upewnij się, że przebywasz we właściwej zakładce („Studia” ) a następnie przejdź do części „Złóż podanie” . 
Niebieskie strzałki wskazują zakładki i pola, do których odnoszą się opisy z poszczególnych stron. 
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3) W zakładce „Złóż podanie” wybierz wiązkę studiów (właściwy kierunek i stopień studiów), z której chcesz złożyć podanie, a następnie wybierz właściwy 

wniosek. Ze względu na dużą liczbę różnych podań polecamy zastosowanie filtru przy wyborze „Rodzaju sprawy”. Ponieważ w kolejnych punktach 

zostanie zobrazowany proces składania podania o stypendium rektora dla najlepszych studentów, zastosowany zostanie filtr „Świadczenia”. 
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4) Przy każdym podaniu dostępne są dwie opcje „Pokaż wzór” oraz „Utwórz”. Opcję pierwszą należy traktować jako podgląd wzoru podania a nie samo 
podanie, które można uzupełnić w edytorze tekstu i dostarczyć. Właściwy sposób składania wniosku wiedzie przez opcję „Utwórz”. Co ważne większość 
uzupełnianych danych automatycznie generuje się przy kolejnych wnioskach co znacznie ułatwia składanie kolejnych podań, np. wniosków  
o stypendium socjalne na kolejny semestr akademicki. 
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5) Po wybraniu opcji „Utwórz” przy właściwym wniosku pojawi się okno uzupełniania parametrów podania. W naszym przypadku jest to „Podanie  

o stypendium Rektora dla najlepszych studentów”. Konieczne jest uzupełnienie wszystkich białych pól, wybór semestru akademickiego, na który ma być 

przyznane świadczenie, a następnie kliknięcie przycisku „Generuj”.  

Uwaga! 

- Właściwą średnią ocen jest średnia ważona ocen z ostatniego roku studiów, nie zaś roku akademickiego. Dla osoby wnioskującej o stypendium na  

I roku studiów II stopnia, która ukończyła 7 semestralne studia I stopnia, będzie to średnia ważona ocen z 4 roku studiów tj. 7 semestru (patrz 5.10); 

- Zasady punktowania osiągnięć określone są w załączniku nr 3 do Regulaminu. W przypadku braku osiągnięć, należy wprowadzić wartość „0”.  
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6) Po uzupełnieniu parametrów dokumentu i wygenerowaniu podania w systemie, możemy przejść do uzupełnienia informacji o numerze rachunku 

bankowego, na który ma być przelewane świadczenie. W tym celu klikamy przycisk „Edycja rachunku bankowego”. UWAGA! Ze względów 

bezpieczeństwa system umożliwia wprowadzenie numeru rachunku bankowego tylko raz! W przypadku chęci zmiany rachunku w późniejszym terminie, 

konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w Dziekanacie lub w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (wzór podania o zmianę numeru 

konta dostępny jest na stronie www.prs.pwr.edu.pl). 

 

 

 

 

 

  

http://prs.pwr.edu.pl/
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7) Jeżeli dane osobowe i dochody w wygenerowanym podaniu zgadzają się ze stanem faktycznym, podanie należy "przekazać do dziekanatu". W tym celu 

należy kliknąć przycisk „Przekaż”. UWAGA! Po przekazaniu podania, edycja dokumentu staje się niemożliwa! Jedynie pracownik Działu Pomocy Socjalnej 

dla Studentów i Doktorantów może nanieść ewentualne zmiany. Również wycofanie podania po jego przekazaniu możliwe jest jedynie drogą 

administracyjną (na pisemną prośbę lub prośbę przesłaną drogą mailową z maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl).  

https://smail.pwr.edu.pl/


37 
 

8) Po przekazaniu podania, trzeba je wydrukować i wraz ewentualną dokumentacją (potwierdzenie osiągnięć, a w przypadku osób rekrutujących się spoza 

Politechniki Wrocławskiej potwierdzenie ocen tj. kserokopia suplementu bądź zestawienie ocen z pieczątką dziekanatu) dostarczyć do Działu Pomocy 

Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Informacje dotyczące godzin otwarcia Działu oraz terminów przyjmowania podań dostępne są na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl. 

W zakładce „Moje sprawy” dostępna jest lista wszystkich złożonych wniosków, wraz z informacją o aktualnym statusie sprawy czy decyzji. 

 

 

  

http://prs.pwr.edu.pl/
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9) W celu wyboru właściwego wniosku należy wybrać z listy właściwy numer sprawy lub typ świadczenia. W przypadku wniosków o statusie "do 

uzupełnienia"/"do wyjaśnienia" w tabeli na dole w uwagach umieszczany jest komentarz do wniosku (w przypadku braku komentarza należy sprawdzić 

maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl). Status sprawy „Zweryfikowana” należy traktować jako oczekujący na podjęcie decyzji. Termin 

rozpatrzenia podania uzależniony jest od typu sprawy i rodzaju decydenta. W przypadku wniosków rozpatrzonych, po wejściu w zakładkę „Szczegóły”  

i wyborze właściwego dokumentu (rozstrzygnięcie w sprawie) możliwy jest podgląd decyzji wraz z uzasadnieniem. 

  

https://smail.pwr.edu.pl/
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2.4. Wniosek o zapomogę 

Zapomogę można otrzymać student, który w wyniku zdarzenia losowego znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę 

należy złożyć nie później niż 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą wniosku. Składając wniosek o zapomogę student powinien 

wykazać wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej, o jaką występuje oraz udokumentować okoliczności stanowiące podstawę wniosku.  

1) W przeglądarce internetowej otwieramy stronę https://edukacja.pwr.wroc.pl. Na stronie Edukacja.CL należy zalogować się za pomocą swojego 
identyfikatora (pwr…..) i hasła, przesłanych przez system na studenckie konto mailowe (https://smail.pwr.edu.pl). 

  

https://edukacja.pwr.wroc.pl/
https://smail.pwr.edu.pl/
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2) Po zalogowaniu upewnij się, że przebywasz we właściwej zakładce („Studia”) a następnie przejdź do części „Złóż podanie”. 
Niebieskie strzałki wskazują zakładki i pola, do których odnoszą się opisy z poszczególnych stron. 
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3) W zakładce „Złóż podanie” wybierz wiązkę studiów (właściwy kierunek i stopień studiów), z której chcesz złożyć podanie, a następnie wybierz właściwy 

wniosek. Ze względu na dużą liczbę różnych podań polecamy zastosowanie filtru przy wyborze „Rodzaju sprawy”. Ponieważ w kolejnych punktach 

zostanie zobrazowany proces składania podania o zapomogę, zastosowany zostanie filtr „Świadczenia”. 
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4) Przy każdym podaniu dostępne są dwie opcje „Pokaż wzór” oraz „Utwórz”. Opcję pierwszą należy traktować jako podgląd wzoru podania a nie samo 
podanie, które można uzupełnić w edytorze tekstu i dostarczyć. Właściwy sposób składania wniosku wiedzie przez opcję „Utwórz”. Co ważne większość 
uzupełnianych danych automatycznie generuje się przy kolejnych wnioskach co znacznie ułatwia składaniu kolejnych podań np. wniosków o stypendium 
socjalne na kolejny semestr akademicki. 
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5) Po wybraniu opcji „Utwórz” przy właściwym wniosku pojawi się okno uzupełniania parametrów podania. W naszym przypadku jest to „Podanie  

o zapomogę”. Konieczne jest uzupełnienie wszystkich białych pól, wybór semestru akademickiego, na który ma być przyznane świadczenie, a następnie 

kliknięcie przycisku „Generuj”. Uwaga! Istnieje możliwość przekopiowania z edytora tekstu uprzednio napisanego „Powodu podania” do czego 

zachęcamy. W polu „Załączniki” należy wymienić dołączone do podania dokumenty np. dokumenty potwierdzające utratę dochodów. 
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6) Po uzupełnieniu danych o dochodach, możemy przejść do uzupełnienia informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma być przelewane 

świadczenie. W tym celu klikamy przycisk „Edycja rachunku bankowego”. UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa system umożliwia wprowadzenie 

numeru rachunku bankowego tylko raz! W przypadku chęci zmiany rachunku w późniejszym terminie, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku  

w Dziekanacie lub w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów (wzór podania o zmianę numeru konta dostępny jest na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl). 

 

 

 

 

 

  

http://prs.pwr.edu.pl/


45 
 

7) Jeżeli dane osobowe i dochody w wygenerowanym podaniu zgadzają się ze stanem faktycznym, podanie należy "przekazać do dziekanatu". W tym celu 

należy kliknąć przycisk „Przekaż”. UWAGA! Po przekazaniu podania, edycja dokumentu staje się niemożliwa! Jedynie pracownik Działu Pomocy Socjalnej 

dla Studentów i Doktorantów może nanieść ewentualne zmiany. Również wycofanie podania po jego przekazaniu możliwe jest jedynie drogą 

administracyjną (na pisemną prośbę lub prośbę przesłaną drogą mailową z maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl).  

https://smail.pwr.edu.pl/
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8) Po przekazaniu podania, trzeba je wydrukować i wraz z dokumentami potwierdzającymi argumenty podniesione w uzasadnieniu (faktury imienne, 
zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty potwierdzające przejściową, trudną sytuację materialną spowodowaną zdarzeniem losowym) dostarczyć do 
Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów. Informacje dotyczące godzin otwarcia Działu oraz terminów przyjmowania podań dostępne są na 
stronie www.prs.pwr.edu.pl. 
W zakładce „Moje sprawy” dostępna jest lista wszystkich złożonych wniosków, wraz z informacją o aktualnym statusie sprawy czy decyzji. 

 

 

  

http://prs.pwr.edu.pl/
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9) W celu wyboru właściwego wniosku należy wybrać z listy właściwy numer sprawy lub typ świadczenia. W przypadku wniosków o statusie "do 

uzupełnienia"/"do wyjaśnienia" w tabeli na dole w uwagach umieszczany jest komentarz do wniosku (w przypadku braku komentarza należy sprawdzić 

maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl). Status sprawy „Zweryfikowana” należy traktować jako oczekujący na podjęcie decyzji. Termin 

rozpatrzenia podania uzależniony jest od typu sprawy i rodzaju decydenta. W przypadku wniosków rozpatrzonych, po wejściu w zakładkę „Szczegóły”  

i wyborze właściwego dokumentu (rozstrzygnięcie w sprawie) możliwy jest podgląd decyzji wraz z uzasadnieniem. 

  

https://smail.pwr.edu.pl/
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2.5. Wniosek o miejsce w domu studenckim 

Wniosek o miejsce w domu studenckim Politechniki Wrocławskiej może złożyć każdy student PWr. Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca  

w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie 

(tym samym pierwszeństwo mają studenci stacjonarni) i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Miejsca rozdzielane są na zasadzie 

konkursowej. Szczegółowe zasady rozdziału miejsc określone są w Zasadach zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej 

(http://prs.pwr.edu.pl). 

1) W przeglądarce internetowej otwieramy stronę https://edukacja.pwr.wroc.pl. Na stronie Edukacja.CL należy zalogować się za pomocą swojego 
identyfikatora (pwr…..) i hasła, przesłanych przez system na studenckie konto mailowe (https://smail.pwr.edu.pl). 

  

http://prs.pwr.edu.pl/
https://edukacja.pwr.wroc.pl/
https://smail.pwr.edu.pl/
dps
Notatka
Log in to Edukacja.CL system (https://edukacja.pwr.wroc.pl/). You should have your log data on student email account (https://s.student.pwr.edu.pl/)
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2) Po zalogowaniu upewnij się, że przebywasz we właściwej zakładce („Studia”) a następnie przejdź do części „Złóż podanie”. 
Niebieskie strzałki wskazują zakładki i pola, do których odnoszą się opisy z poszczególnych stron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

dps
Notatka
Choose "Studia" - right sideand then "Złóż podanie" - left side



50 
 

3) W zakładce „Złóż podanie” wybierz wiązkę studiów (właściwy kierunek i stopień studiów), z której chcesz złożyć podanie, a następnie wybierz właściwy 
wniosek. Ze względu na dużą liczbę różnych podań polecamy zastosowanie filtru przy wyborze „Rodzaju sprawy”. Ponieważ w kolejnych punktach 
zostanie zobrazowany proces składania podania o miejsce w domu studenckim, zastosowany zostanie filtr „Akademiki”. Przy każdym podaniu dostępne 
są dwie opcje „Pokaż wzór” oraz „Utwórz”. Opcję pierwszą należy traktować jako podgląd wzoru podania a nie samo podanie, które można uzupełnić  
w edytorze tekstu i dostarczyć. Właściwy sposób składania wniosku wiedzie przez opcję „Utwórz”. Co ważne większość uzupełnianych danych 
automatycznie generuje się przy kolejnych wnioskach co znacznie ułatwia składaniu kolejnych podań np. wniosków o stypendium socjalne na kolejny 
semestr akademicki. 

  

dps
Notatka
Choose ("Utwórz") application form "Podanie o miejsce w domu studenckim – studia". To applicate for room in dormitory for marriages/students with children choose ("Utwórz") "Podanie o miejsce w domu "małżeńskim" (rodzinnym) – studia"Remember to choose correct field of study – first arrowYou can filter list by choosing "Akademiki" in "Rodzaj spraw" field - second arrow.



51 
 

4) Po wybraniu opcji „Utwórz” przy właściwym wniosku pojawi się okno uzupełniania parametrów podania. W naszym przypadku jest to „Podanie  

o miejsce w domu studenckim”. Konieczne jest uzupełnienie wszystkich białych pól oraz wybór zaznaczonych gwiazdką parametrów. 

UWAGA! 

- Osoby stale zamieszkujące za granicą, jako gminę stałego zamieszkiwania wybierają „poza granicami Polski”; 

- Wybór preferencji domu studenckiego jest wskazaniem chęci a nie kryterium przydziału. Jeżeli nie ma możliwości przyznania miejsca w ramach 

preferencji a liczba punktów jest wystarczająca do jego otrzymania, wówczas przyznawane jest miejsce w innym domu studenckim. 

  

dps
Notatka
If you are second degree student and you finish your first degree on WrUsT then type 7.If you are first degree student or if you finish your first degree on other university type 0.

dps
Notatka
If you are from abroad than from list choose "poza granicami Polski"

dps
Notatka
Type distance from your home to Wrocław in kilometers.

dps
Notatka
If you want to get extra points for low income then choose "Tak" otherwise "Nie" It’s not obligatory.

dps
Notatka
If you choose "Tak" in previous (low income) then you should type average monthly income in your family per person. For more information please visit Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów I Doktorantów (Social Care Unit for Students and Doctoral Students) building C-13 room 1.01.You can leave this gap empty.

dps
Notatka
If you currently live in WrUsT dormitory choose "Tak" otherwise choose "Nie"

dps
Notatka
Choose dormitory you currently live in. If you choose "Nie" in previous then of course you don’t get to choose.

dps
Notatka
If you work for the Faculty or for Student Union as volunteer than you can get up to 30 points from Dean and up to 30 points from Students Union. Remember that you will need signature of your Dean/Students Union for prove. Otherwise type 0 in both gaps.

dps
Notatka
You can show us which dormitory would you prefer by choosing first and second preferences. Remember that if you don’t get enough points there is a possibility that you will be assign to other dormitory than those you choose or to no dormitory at all.

dps
Notatka
Choose academy semester. If you applicate for next academic year should always choose "Zimowy (20../20..)" for example "Zimowy (2017/2018)".

dps
Notatka
Choose "Rok akademicki"

dps
Notatka
At the end click "Generuj". If you did everything correctly you will go to next page.
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5) Osoby dokumentujące dochody, które w chwili składania wniosku nie pobierają stypendium socjalnego, muszą dostarczyć wraz z wnioskiem komplet 

dokumentów przewidzianych przez Regulamin dla wniosków o stypendium socjalne. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się  

z informacjami na stronie 9. Osoby pobierające w chwili składania wniosku o miejsce w domu studenckim stypendium socjalne, nie muszą dodatkowo 

dokumentować podania. 

 

6) W tym momencie zostało utworzone w systemie podanie o miejsce w domu studenckim, które w każdej chwili można podejrzeć w zakładce „Moje 

sprawy”. W celu zweryfikowania wprowadzonych danych i wyliczonego dochodu zachęcamy do podglądu podania. W tym celu klikamy przycisk 

„Dokumenty” i wybieramy z listy właściwy dokument (w późniejszym terminie na liście dostępna będzie również decyzja w sprawie) i klikamy przycisk 

„Podgląd”. Jeżeli dane osobowe i dochody w wygenerowanym podaniu zgadzają się ze stanem faktycznym, podanie należy "przekazać do dziekanatu". 

W tym celu należy kliknąć przycisk „Przekaż”. UWAGA! Po przekazaniu podania, edycja dokumentu staje się niemożliwa! Jedynie pracownik Działu 

Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów może nanieść ewentualne zmiany. Również wycofanie podania po jego przekazaniu możliwe jest jedynie 

drogą administracyjną (na pisemną prośbę lub prośbę przesłaną drogą mailową z maila studenckiego https://smail.pwr.edu.pl).  

 

7) Po przekazaniu podania, trzeba je wydrukować i wraz ewentualną dokumentacją (dokumentacja dochodowa) dostarczyć do Działu Pomocy Socjalnej dla 

Studentów i Doktorantów. Informacje dotyczące godzin otwarcia Działu oraz terminów przyjmowania podań dostępne są na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl. 

W zakładce „Moje sprawy” dostępna jest lista wszystkich złożonych wniosków, wraz z informacją o aktualnym statusie sprawy czy decyzji.  

 

  

https://smail.pwr.edu.pl/
http://prs.pwr.edu.pl/
dps
Notatka
If you want to get extra points for low income (average monthly income must be beneath 850 zł per person) visit Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów building C-13 room 1.01 for more information’s.

dps
Notatka
To avoid any problem with you application or accomodation, remember to regularly check your student mailbox (https://s.student.pwr.edu.pl/). All information about accomodation will be sent there.

dps
Notatka
Remember to print the application, sign it and then submit it within the designated deadline to the Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów building C-13 room 1.01.
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3. Jak obliczyć dochód do wniosku o stypendium socjalne/miejsce w domu 

studenckim 
 

Zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem (patrz 1.1), ustalając prawo do świadczeń pomocy 

materialnej brany jest pod uwagę średni miesięczny dochód netto przypadający na członka 

rodziny uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który student 

ubiega się o świadczenie, z zastrzeżeniem utraty i uzyskania dochodu. 

Zgodnie z tą wytyczną ubiegając się o stypendium w roku akademickim 2015/2016 

dokumentowane będą dochody za rok 2014, natomiast w roku akademickim 2016/2017 

dokumentowane będą dochody za rok 2015 (z zastrzeżeniem utraty i uzyskania dochodu! 

patrz Dochód uzyskany/utracony). 

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta określone są w załączniku 

nr 1 do Regulaminu (wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl). 

W dalszej części rozdziału omówione zostaną następujące kwestie: 

- Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych 

- Dochód opodatkowany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym 

- Dochód nieopodatkowany podatkiem dochodowym 

- Dochód uzyskany/utracony 

- Przykładowe obliczenia 

 

  

http://www.prs.pwr.edu.pl/
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3.1. Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych 

 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania polegająca na 
opodatkowaniu dochodów z działalności bądź zatrudnienia według skali podatkowej. Dochód 
stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi 
kosztami uzyskania przychodu 
 

dochód brutto = przychód – koszty uzyskania przychodu 
 

Zgodnie z wytycznymi Regulaminu, przy ustalaniu prawa do świadczeń pomocy materialnej, 

brany jest pod uwagę dochód netto. W celu ustalenia dochodu netto będziemy potrzebować 

takich dokumentów jak: 

- zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego (patrz Zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego)  

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości opłaconych składek 

na ubezpieczenie zdrowotne z podziałem na miesiące i płatników (patrz 

Zaświadczenie ZUS o odprowadzonych składkach na ubezpieczanie zdrowotne).  

Dochód brutto (zaświadczenie z US) 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie z ZUS) 

- składki na ubezpieczenie społeczne (zaświadczenie z US) 

- należny podatek (zaświadczenie z US) 

_____________________________________ 

= dochód netto 

Otrzymana wartość dochodu netto stanowi kwotę, którą przy składaniu podania  

o stypendium socjalne/o miejsce w domu studenckim należy wpisać w systemie Edukacja.CL 

(patrz strona 13). 
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3.2. Dochód opodatkowany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym 

 
 

Zryczałtowana forma opodatkowania dochodów to forma, w której opodatkowaniu podlega 

jedynie sam przychód, a tym samym podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów 

uzyskania przychodu. 

Zgodnie z wytycznymi Regulaminu, ustalając prawo do świadczeń pomocy materialnej, brany 

jest pod uwagę dochód netto. W celu ustalenia dochodu netto będziemy potrzebować takich 

dokumentów jak: 

- zaświadczenie o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego  

z Urzędu Skarbowego (w przypadku braku informacji o wysokości przychodu 

dodatkowo PIT-28, patrz Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) lub decyzji  

o wysokości karty podatkowej; 

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości opłaconych składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z podziałem na miesiące (patrz 

Zaświadczenie ZUS o odprowadzonych składkach na ubezpieczanie zdrowotne); 

- uzupełniony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą załącznik nr 10 

(oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) do Regulaminu 

(wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl). 

 

Przychód (zaświadczenie z US/PIT-28) 

- koszty uzyskania przychodu (załącznik nr 10) 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie z ZUS) 

- składki na ubezpieczenie społeczne (zaświadczenie z US) 

- wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego/karty 

podatkowej (zaświadczenie z US/decyzja US) 

_____________________________________ 

= dochód netto 

Otrzymana wartość dochodu netto stanowi kwotę, którą przy składaniu podania  

o stypendium socjalne/o miejsce w domu studenckim należy wpisać w systemie Edukacja.CL 

(patrz strona 13). 

 

 

  

http://www.prs.pwr.edu.pl/
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3.3. Dochód nieopodatkowany podatkiem dochodowym 

 

W skrócie, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym są to takie 
dochody, z których niezależnie od ich wysokości, podatnik nie rozlicza się z Urzędem 
Skarbowym. Do najczęściej występujących dochodów niepodlegających opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym zaliczamy: 
 

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; 

- alimenty; 
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich (komisje wyborcze, piastowanie np. funkcji sołtysa itp.); 

- dochody uzyskane poza granicami Polski, od których podatek został opłacony w kraju 

ich uzyskania. 

 

Pełen wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym znajduje 

się w pouczeniu do załącznika nr 11 do Regulaminu tj. w oświadczeniu o dochodzie 

niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (wszystkie aktualne dokumenty 

dostępne są na stronie www.prs.pwr.edu.pl).   

UWAGA posiadacze gruntów rolnych!  

W przypadku ustalania wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (patrz 1.1), 

dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS  

(w terminie do 30 września). 

  

Wszystkie dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym danego członka rodziny 

należy zsumować a otrzymaną kwotę wpisać w systemie Edukacja.CL przy składaniu podania 

o stypendium socjalne/o miejsce w domu studenckim (patrz strona 13).  

  

http://www.prs.pwr.edu.pl/
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3.4. Dochód uzyskany/utracony i zasady ich przeliczania 

 

Pisząc skrótowo, dochodem utraconym jest dochód, który był uzyskiwany w roku, za który 

wykazywane są dochody, a którego nie ma w chwili obecnej. Jego odwrotnością jest dochód 

uzyskany czyli dochód, którego nie było, a który jest w chwili obecnej. Należy podkreślić, że  

o utracie/uzyskaniu dochodu możemy mówić jedynie w odniesieniu do przypadków 

określonych w katalogu dochodów utraconych i katalogu dochodów uzyskanych, które 

określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (patrz Katalog 

dochodów utraconych, Katalog dochodów uzyskanych). 

 

Jeżeli mamy do czynienia z dochodem utraconym (zgodnie z powyższą informacją), w celu 

obliczenia właściwej do wpisania w Edukacji.CL kwoty, musimy zsumować wszystkie kwoty 

dochodów utraconych (roczne kwoty netto) a następnie podzielić je przez 12. 

Suma dochodów utraconych : 12 miesięcy = średnia miesięczna kwota dochodu utraconego 

do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL 

(patrz strona 15). 

 

W przypadku dochodu uzyskanego mamy dwie możliwości: 

1) Jeżeli nowy dochód został uzyskany w roku za, który wykazywany jest dochód (i jest 

nadal uzyskiwany) wówczas, kwotę dochodu netto dzielimy przez liczbę miesięcy 

uzyskiwania dochodu (Przykład 3.5.3). Sumę wszystkich dochodów uzyskanych 

wprowadzamy do systemu Edukacja.CL (patrz strona 15). 

Kwota dochodu netto w danym roku : liczba wypłat w danym roku = dochód uzyskany do 

wprowadzenia w systemie 

Edukacja.CL (patrz strona 15). 

2) W przypadku gdy dochód został uzyskany (i nadal jest uzyskiwany) po okresie, za 

który wykazywany jest dochód tj. w kolejnym roku, wówczas dochód uzyskany 

stanowi miesięczna kwota netto dochodu uzyskanego za pierwszy miesiąc po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (Przykład 3.5.2). Sumę wszystkich 

dochodów uzyskanych wprowadzamy do systemu Edukacja.CL (patrz strona 15). 

Kwota dochodu netto za miesiąc następujący po uzyskaniu dochodu = dochód uzyskany do 

wprowadzenia w systemie 

Edukacja.CL (patrz strona 15). 

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta określone są w załączniku 

nr 1 do Regulaminu (wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl). 

http://www.prs.pwr.edu.pl/
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 Katalog dochodów utraconych 3.4.1.

O utracie dochodu mówimy wówczas gdy jest ona spowodowana: 
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej,  

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 
wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),  

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych  
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;  

- utratą świadczenia rodzicielskiego,  
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników,  
- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta określone są w załączniku 

nr 1 do Regulaminu (wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl). 

 Katalog dochodów uzyskanych 3.4.2.

O uzyskaniu dochodu mówimy wówczas gdy jest ona spowodowana: 

- zakończeniem urlopu wychowawczego,  
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej,  

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 
wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia  
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,  

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników,  
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Szczegółowe zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta określone są w załączniku 

nr 1 do Regulaminu (wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie 

www.prs.pwr.edu.pl). 

http://www.prs.pwr.edu.pl/
http://www.prs.pwr.edu.pl/
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3.5. Przykładowe obliczenia 

 

W tym punkcie przedstawione zostaną przykładowe obliczenia do najczęściej występujących 
przypadków. Dla każdego przypadku dostępny będzie opis sytuacji oraz przykładowe 
obliczenia. W dalszej części zostaną omówione następujące przypadki: 

- Brak zmiany w sytuacji materialnej względem roku, za który wykazywane są dochody 
- Utrata i uzyskanie dochodu – w kolejnym roku 
- Utrata i uzyskanie dochodu – w trakcie roku + grunty rolne 

 
 Brak zmiany w sytuacji materialnej względem roku, za który wykazywane są dochody 3.5.1.

Studentka składa wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 

czasowego zamieszkiwania w miejscu pobierania nauki na semestr letni 2015/2016. Zgodnie 

z regulaminem dokumentuje dochód za rok 2014 (z uwzględnieniem dochodów uzyskanych  

i utraconych). W skład rodziny wchodzą trzy osoby: studentka, jej niepełnoletni brat i ich 

matka. Studentka w roku 2014, nie uzyskała żadnego dochodu opodatkowanego. 

Otrzymywała natomiast w tym czasie alimenty od ojca w wysokości 300 zł miesięcznie. Jej 

mama przez cały 2014 rok była i jest nadal zatrudniona w tym samym miejscu. Z racji 

niepełnoletności brata, przyznane na niego alimenty otrzymuje matka. 

W celu zobrazowania przykładu załóżmy, że zaświadczenie o dochodach z punktu 4.1.2 

dotyczy studentki, natomiast zaświadczenie o dochodach z punktu 4.1.1 i zaświadczenie ZUS 

z punktu 4.2.1 dotyczy matki studentki. 

Dochód do wpisania w systemie Edukacja.CL (patrz strona 13): 

Matka 

Dochód ogólny: 

65 233,73 zł (dochód brutto) 

- 3 441,00 zł (należny podatek) 

- 8 861,89 zł (składki na ubezpieczenie społeczne) 

- 5054,18 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne) 

47 876,66 zł  dochód do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL  

Dochód zryczałtowany: 

Z powodu braku takowego należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód nieopodatkowany: 

12 x 300 zł = 3 600 zł  dochód do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL i do 

wykazania w załączniku nr 11 do Regulaminu 

Studentka 

Dochód ogólny: 

Z powodu braku dochodu należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód zryczałtowany: 

Z powodu braku dochodu należy wprowadzić wartość „0”. 
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Dochód nieopodatkowany: 

12 x 300 zł = 3 600 zł  dochód do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL i do 

wykazania w załączniku nr 11 do Regulaminu 

 

Brat 

Z racji niepełnoletności i braku dochodów, przy wszystkich trzech typach dochodów należy 

wprowadzić wartość „0” 

 

Łączny dochód rodziny: 

Dochód uzyskany: 

Brak dochodów uzyskanych - „0” 

Dochód utracony: 

Brak dochodów utraconych - „0” 

Alimenty: 

Brak alimentów płaconych na rzecz osób trzecich - „0” 

 

 

Zgodnie z powyższymi danymi otrzymamy następujące wyniki: 

Łączny dochód rodziny za 2014 rok: 55 076,66 zł 

Miesięczny dochód rodziny za 2014 rok: 4 589,72 zł 

Miesięczny dochód rodziny po uwzględnieniu dochodu uzyskanego i utraconego: 4 589,72 zł 

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny: 1 529,9 zł 

 

Niestety w tym przypadku średni miesięczny dochód, przekracza maksymalny dochód 

uprawniający do uzyskania stypendium. 

 

 

Dla powyższej sytuacji wymagane będą następujące dokumenty: 

- uzupełniony i podpisany wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości; 

- kserokopia odpis aktu urodzenia brata (wgląd w oryginał dla osoby przyjmującej 

podanie); 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla studentki i jej matki; 

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne dla matki; 

- kserokopia wyroku sądu ws. alimentów dla studentki i jej brata (wgląd w oryginał dla 

osoby przyjmującej podanie); 

- załącznik nr 11 do Regulaminu (zaświadczenie o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu) wypełniony przez studentkę i matkę; 

- załącznik nr 12 do Regulaminu (oświadczenie studenta ubiegającego się  

o stypendium w zwiększonej wysokości) wypełniony przez studentkę. 
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 Utrata i uzyskanie dochodu – w kolejnym roku 3.5.2.

Studentka składa wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 

czasowego zamieszkiwania w miejscu pobierania nauki na semestr letni 2015/2016. Zgodnie 

z regulaminem dokumentuje dochód za rok 2014 (z uwzględnieniem dochodów uzyskanych  

i utraconych). W skład rodziny wchodzą trzy osoby: studentka, jej niepełnoletni brat i ich 

matka. Studentka w roku 2014, nie uzyskała żadnego dochodu opodatkowanego. 

Otrzymywała natomiast w tym czasie alimenty od ojca w wysokości 300 zł miesięcznie. Jej 

mama przez cały 2014 rok była zatrudniona jednak w roku 2015 utraciła pracę i do chwili 

obecnej jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, z którego to otrzymuje zasiłek dla osób 

bezrobotnych. Z racji niepełnoletności brata, przyznane na niego alimenty otrzymuje matka. 

W celu zobrazowania przykładu załóżmy, że zaświadczenie o dochodach z punktu 4.1.2 

dotyczy studentki, natomiast zaświadczenie o dochodach z punktu 4.1.1, zaświadczenie ZUS 

z punktu 4.2.1 oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy z punktu 4.3.1 dotyczą matki studentki. 

Dochód do wpisania w systemie Edukacja.CL dla poszczególnych osób (patrz strona 13):  

Matka 

Dochód ogólny: 

65 233,73 zł (dochód brutto) 

- 3 441,00 zł (należny podatek) 

- 8 861,89 zł (składki na ubezpieczenie społeczne) 

- 5054,18 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne) 

47 876,66 zł  dochód do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL  

Dochód zryczałtowany: 

Z powodu braku takowego należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód nieopodatkowany: 

12 x 300 zł = 3 600 zł  dochód do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL i do 

wykazania w załączniku nr 11 do Regulaminu 

Studentka 

Dochód ogólny: 

Z powodu braku dochodu należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód zryczałtowany: 

Z powodu braku dochodu należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód nieopodatkowany: 

12 x 300 zł = 3 600 zł  dochód do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL i do 

wykazania w załączniku nr 11 do Regulaminu 

 

Brat 

Z racji niepełnoletności i braku dochodów, przy wszystkich trzech typach dochodów należy 

wprowadzić wartość „0” 
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Łączny dochód rodziny: 

Dochód uzyskany: 

851,63 zł – kwota netto przyznanego zasiłku dla osób bezrobotnych, uzyskana  

w pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu (patrz rozdział 

4.3.1) 

Dochód utracony:  

47 876,66 : 12 = 3 989,72 zł  średnia miesięczna kwota dochodu utraconego do 

wprowadzenia w systemie Edukacja.CL 

Alimenty: 

Brak alimentów płaconych na rzecz osób trzecich - „0” 

 

 

Zgodnie z powyższymi danymi otrzymamy następujące wyniki: 

Łączny dochód rodziny za 2014 rok: 55 076,66 zł 

Miesięczny dochód rodziny za 2014 rok: 4 589,72 zł 

Miesięczny dochód rodziny po uwzględnieniu dochodu uzyskanego i utraconego: 1 451,63 zł 

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny: 483,87 zł 

 

Powyższy dochód nie przekracza maksymalnego progu dochodowego uprawniającego do 

otrzymania stypendium, tym samym studentka może otrzymywać stypendium. 

 

Dla powyższej sytuacji wymagane będą następujące dokumenty: 

- uzupełniony i podpisany wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości; 

- kserokopia odpis aktu urodzenia brata (wgląd w oryginał dla osoby przyjmującej 

podanie); 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla studentki i jej matki; 

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne dla matki; 

- kserokopia wyroku sądu ws. alimentów dla studentki i jej brata (wgląd w oryginał dla 

osoby przyjmującej podanie); 

- załącznik nr 11 do Regulaminu (zaświadczenie o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu) wypełniony przez studentkę i matkę; 

- załącznik nr 12 do Regulaminu (oświadczenie studenta ubiegającego się  

o stypendium w zwiększonej wysokości) wypełniony przez studentkę. 

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu: 

- PIT-11 za 2014 rok matki; 

- świadectwo pracy matki; 

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu: 

- zaświadczenie z Urzędu Pracy dla matki z informacją od kiedy jest zarejestrowana  

i w jakiej wysokości (brutto i netto) przysługuje zasiłek 
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 Utrata i uzyskanie dochodu – w trakcie roku + grunty rolne 3.5.3.

Studentka składa wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 

czasowego zamieszkiwania w miejscu pobierania nauki na semestr letni 2015/2016. Zgodnie 

z regulaminem dokumentuje dochód za rok 2014 (z uwzględnieniem dochodów uzyskanych  

i utraconych). W skład gospodarstwa domowego wchodzi pięć osób ale przy ustalaniu prawa 

do świadczenia uwzględniane są tylko dwie osoby: studentka i jej ojciec. Matka studentki 

kilka lat temu zmarła, ale studentka nie otrzymuje z tego tytułu żadnej renty. Ojciec 

ponownie się ożenił z kobietą posiadającą dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. 

Ponieważ ani ojciec ani macocha nie przysposabiali wzajemnie dzieci, zarówno przybrane 

rodzeństwo studentki jak i macocha nie będą uwzględniani przy ustalaniu prawa do 

świadczenia. Studentka w roku 2014, nie uzyskała żadnego dochodu. Jej ojciec do lipca 2014 

roku był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, a od 

lipca rozpoczął pracę na podstawie umowy zlecenie, która trwa do chwili obecnej. 

Dodatkowo ojciec posiada odziedziczoną działkę rolną o powierzchni 1,2 ha fizycznego (0,9 

ha przeliczeniowego). 

W celu zobrazowania przykładu załóżmy, że zaświadczenie o dochodach z punktu 4.1.2 

dotyczy studentki, natomiast zaświadczenie o dochodach z punktu 4.1.1 oraz zaświadczenie 

ZUS z punktu 4.2.3 dotyczą ojca studentki.  

Dochód do wpisania w systemie Edukacja.CL dla poszczególnych osób (patrz strona 13): 

Ojciec 

Dochód ogólny: 

  5 612,40 zł (dochód brutto) 

       - 0,00 zł (należny podatek) 

   - 929,95 zł (składki na ubezpieczenie społeczne) 

   - 526,77 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)* 

  4 155,68  dochód do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL  

 

*składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez państwo w trakcie 

zarejestrowania w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku nie podlegają odliczeniu gdyż 

nie są to składki pobrane w ramach uzyskanego dochodu! 

Dochód zryczałtowany: 

Z powodu braku takowego należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód nieopodatkowany: 

0,9 ha przel. x 2 506 zł/ha przel. = 2 255,40 zł  dochód do wprowadzenia w systemie 

Edukacja.CL i do wykazania  

w załączniku nr 11 do Regulaminu 

 

Studentka 

Dochód ogólny: 

Z powodu braku dochodu należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód zryczałtowany: 
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Z powodu braku dochodu należy wprowadzić wartość „0”. 

Dochód nieopodatkowany: 

Z powodu braku dochodu należy wprowadzić wartość „0”. 

 

Łączny dochód rodziny: 

Należy podkreślić, iż nie mamy w tym przypadku do czynienia z typowym dochodem 

uzyskanym/utraconym. Ze względu jednak na zasady przeliczania dochodów w zależności od 

terminu ich uzyskania/utracenia należy je wprowadzić w sposób przedstawiony poniżej. 

 

Dochód uzyskany: 

4 155,68 zł : 6 mc. = 692,61 zł  kwota średniego dochodu uzyskanego (patrz rozdział 

3.4), do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL. 

Dochód utracony:  

4 155,68 : 12 mc. = 346,30 zł  kwota średniego dochodu utraconego (patrz rozdział 

3.4), do wprowadzenia w systemie Edukacja.CL. 

Alimenty: 

Brak alimentów płaconych na rzecz osób trzecich - „0” 

 

 

Zgodnie z powyższymi danymi otrzymamy następujące wyniki: 

Łączny dochód rodziny za 2014 rok: 6 411,08 zł 

Miesięczny dochód rodziny za 2014 rok: 534,25 zł 

Miesięczny dochód rodziny po uwzględnieniu dochodu uzyskanego i utraconego: 880,56 zł 

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny: 440,28 zł 

 

Powyższy dochód nie przekracza maksymalnego progu dochodowego uprawniającego do 

otrzymania stypendium, tym samym studentka może otrzymywać stypendium. 

 

Dla powyższej sytuacji wymagane będą następujące dokumenty: 

- uzupełniony i podpisany wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości; 

- kserokopia odpisu aktu zgonu matki (wgląd w oryginał dla osoby przyjmującej 

podanie); 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla studentki i jej ojca; 

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne dla ojca; 

- załącznik nr 11 do Regulaminu (zaświadczenie o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu) wypełniony przez studentkę i ojca; 

- załącznik nr 12 do Regulaminu (oświadczenie studenta ubiegającego się  

o stypendium w zwiększonej wysokości) wypełniony przez studentkę; 

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu i sposób jego przeliczenia: 

- PIT-11 za 2014 rok ojca (umowa zlecenie); 

- Umowę zlecenie (pierwsza) + kolejne stanowiące kontynuację pierwszej. 
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4. Wzory dokumentów 

4.1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

 Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych – uzyskano dochód 4.1.1.

Przykład 1 

Standardowe zaświadczenie  

o dochodach opodatkowanych na 

zasadach ogólnych. Jest to dokument 

obowiązkowy dla każdego 

pełnoletniego członka rodziny. 

 

Błędne są zaświadczenia, w których 

Urząd podaje dochód po odjęciu 

składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne oraz należnego podatku. 

 

W celu uniknięcia błędów zachęcamy 

do zapoznania się z załącznikiem  

nr 9 do Regulaminu (Podanie do 

Urzędu Skarbowego o wydanie 

zaświadczenia o dochodach)  

 

Roczny dochód netto członka rodziny 

obliczamy zgodnie z opisem  

w rozdziale Dochód opodatkowany na 

zasadach ogólnych. 

 

W przypadku pojawienia się na 

zaświadczeniu informacji „Podatnik 

złożył za ten okres także dokumenty 

PIT…, dotyczące w/w a nieobjęte 

niniejszym zaświadczeniem”, 

niezbędne staje się dostarczenie 

zaświadczenia zawierającego informację o dochodzie rozliczonym ww. formularzem. 

Do najczęściej występujących zaliczamy: PIT-28, PIT-8C, PIT-R, PIT/UZ (patrz strona 67). 

 
 
Dokument w tej formie spełnia wymagania Regulaminu dot. treści zaświadczenia. 

W przypadku dokumentowania 
dochodów za rok 2015  
i następne, zaświadczenia musi 
zawierać również informację o 
dochodzie z art. 30f 
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Przykład 2  

Drugi przykład standardowego 

zaświadczenia o dochodach 

opodatkowanych na zasadach 

ogólnych. W odróżnienia od przykładu 

pierwszego na zaświadczeniu znajduje 

się dopisek:  

 

„Pkt 2 zawiera podatek należny obojga 

małżonków w kwocie 0,00” 

 

Świadczy to o fakcie złożenia 

wspólnego zeznania podatkowego 

przez małżonków z tym, że Urząd 

Skarbowy wykazał dochody dla 

każdego z osobno.  

Rozdział dochodów rozliczających się 

wspólnie małżonków jest formą 

pożądaną, gdyż znika wymóg 

uzupełnienia wniosku o roczne 

rozliczenie podatkowe małżonków  

(w celu rozdzielania kwot dochodów). 

 

 

 

Dokument w tej formie spełnia wymagania Regulaminu dot. treści zaświadczenia.  

W przypadku dokumentowania 
dochodów za rok 2015  
i następne, zaświadczenia musi 
zawierać również informację o 
dochodzie z art. 30f 
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 Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych – nie złożono zeznania podatkowego 4.1.2.

Przykład 1 

Standardowe zaświadczenie  

o dochodach opodatkowanych na 

zasadach ogólnych. Zaświadczenie  

o dochodach opodatkowanych na 

zasadach ogólnych jest obowiązkowe 

dla każdego pełnoletniego członka 

rodziny. 

Zgodnie z treścią dokumentu osoba, 

której dotyczy zaświadczenie nie 

złożyła do dnia wystawienia 

zaświadczenia rozliczenia 

podatkowego za rok 2014.  

Przykład 2 

Na drugim zaświadczeniu widnieje 

wyraźna informacja o złożeniu 

dodatkowo PIT-28, w związku z czym 

powstała konieczność złożenia 

zaświadczenia o wysokości 

zryczałtowanego podatku 

dochodowego (patrz 4.1.3). 

Obowiązujące regulacje określają, 

właściwe miejscem złożenia zeznania 

podatkowego. Jest nim Urząd 

Skarbowy właściwy dla miejsca 

zamieszkiwania na dzień 31 grudnia okresu rozliczeniowego.  

Zgodnie z „oświadczeniem ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej”, stanowiącego część 

wniosku a zarazem oświadczenie pod odpowiedzialnością karną student/tka deklaruje, że  

„przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków 
mojej, których zobowiązany/a byłem wykazać we wniosku”. 

Tym samym można uznać, że osoba, której dotyczy zaświadczenie nie złożyła zeznania podatkowego 

w innym Urzędzie Skarbowym. 

 
 
Dokumenty w tej formie spełniają wymagania Regulaminu dot. treści zaświadczenia. 
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 Zryczałtowany podatek dochodowy 4.1.3.

Standardowe zaświadczenie  

o wysokości zryczałtowanego podatku 

dochodowego. Zaświadczenie jest 

obowiązkowe dla osób rozliczających 

się w danym roku kalendarzowym  

z przychodów opodatkowanych 

zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym. 

Ponieważ zaświadczenie zawiera 

jednie informację o wysokości 

zryczałtowanego podatku 

dochodowego, koniecznym staje się 

uzupełnienie wniosku o PIT-28.  

W przypadku, gdy obowiązek 

rozliczenia z Urzędem Skarbowym 

spowodowany jest prowadzeniem 

działalności gospodarczej, członek 

rodziny prowadzący działalność zobowiązany jest do wypełnienia załącznik nr 10 do Regulaminu  

tj. oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

prze z osoby fizyczne. 

Osoby, które zapłaciły zryczałtowany podatek dochodowy np. z tytułu wynajmu jako osoby fizyczne, 

nie wypełniają załącznika nr 10. 

 
 
Dokumenty w tej formie spełniają wymagania Regulaminu dot. treści zaświadczenia. 
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4.2. Zaświadczenie ZUS o odprowadzonych składkach na ubezpieczanie 

zdrowotne 

 Brak zmian w zatrudnieniu w roku, za który wykazywane są dochody – prawidłowe 4.2.1.

zaświadczenie 

 
Standardowe zaświadczenie  
o wysokości opłaconych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie  
z wytycznymi Regulaminu 
zaświadczenie zawiera informację  
o składkach na ubezpieczenie 
zdrowotne z podziałem na miesiące 
oraz płatników składek (w tym 
przypadku jeden płatnik) wraz z kodem 
tytułu ZUS. 
 
Najczęściej występujące kody tytułu 
ubezpieczenia ZUS 
0110 - umowa o pracę 
0411 - umowa agencyjne, umowa zlecenie 
0510 - osoba prowadząca pozarolniczą 
działalność gospodarczą 
0910 - osoba bezrobotna pobierająca zasiłek 
dla bezrobotnych 
0911 - osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku 
dla bezrobotnych 
1240 - osoba pobierająca zasiłek macierzyński 
3000 - składki opłacone po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia 
Pełny wykaz kodów wraz z rozszerzeniami 
dostępny jest na stronie www.zus.pl. 

 
 
Z treścią dokumentu wynika, że Pani, 
której dotyczy zaświadczenie w okresie 
od stycznia do grudnia 2014 roku była 
zatrudniona na podstawie umowy  
o pracę i z tego tytułu zostały 
odprowadzone składki na 
ubezpieczenie zdrowotne na łącznie 
5054,18 zł.  
 
 

 
  
Dokument w tej formie spełnia wymagania Regulaminu dot. treści zaświadczenia. 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/dps/Desktop/Instrukcja/www.zus.pl
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 Zmiany w zatrudnieniu – nieprawidłowe zaświadczenie 4.2.2.

 
Po lewej stronie prezentujemy 
zaświadczenie o wysokości 
opłaconych składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, której jest niezgodne  
z Regulaminem. Zgodnie  
z wytycznymi Regulaminu 
zaświadczenie powinno zawierać 
informację o składkach na 
ubezpieczenie zdrowotne  
z podziałem na miesiące, płatników 
składek oraz kod tytułu ZUS. 
 
Najczęściej występujące kody tytułu 
ubezpieczenia ZUS 
0110 - umowa o pracę 
0411 - umowa agencyjne, umowa zlecenie 
0510 - osoba prowadząca pozarolniczą 
działalność gospodarczą 
0910 - osoba bezrobotna pobierająca zasiłek 
dla bezrobotnych 
0911 - osoba bezrobotna niepobierająca 
zasiłku dla bezrobotnych 
1240 - osoba pobierająca zasiłek 
macierzyński 
3000 - składki opłacone po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia 
Pełny wykaz kodów wraz z rozszerzeniami 
dostępny jest na stronie www.zus.pl. 

 
Z treścią dokumentu wynika, że Pan 
Kowalski, którego dotyczy 
zaświadczenie w okresie od stycznia 
do grudnia 2014 roku był 
zatrudniony na podstawie umowy  
o pracę i z tego tytułu zostały 
odprowadzone składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. W maju 

2014 roku mamy jednak dwie pozycje: 
1 – kod 3000, gdzie składki zostały opłacone po ustaniu tytułu ubezpieczenia; 
2 – kod 0110, gdzie wykazana została „składka zerowa” co wskazuje, iż jest to okres, w którym pan 
Kowalski podlegał ubezpieczeniu, lecz nie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenia. 
 
Ponieważ zaświadczenie nie zawiera podziału na płatników, nie można w sposób jednoznaczny 
określić zarówno jak wyglądała historia zatrudnienie pana Kowalskiego jak i w przypadku większej 
liczby pracodawców, które składki zostały opłacone przez którego pracodawcę. 
 
 

Dokument w tej formie NIE SPEŁNIA wymagań Regulaminu dot. treści zaświadczenia.  

file:///C:/Users/dps/Desktop/Instrukcja/www.zus.pl


71 
 

 Zmiany w zatrudnieniu – prawidłowe zaświadczenie 4.2.3.

 

Standardowe zaświadczenie  
o wysokości opłaconych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie  
z wytycznymi Regulaminu 
zaświadczenie zawiera informację  
o składkach na ubezpieczenie 
zdrowotne z podziałem na miesiące 
oraz płatników składek (w tym 
przypadku dwóch płatników) wraz  
z kodem tytułu ZUS. 
 

Najczęściej występujące kody tytułu 
ubezpieczenia ZUS 
0110 - umowa o pracę 
0411 - umowa agencyjne, umowa zlecenie 
0510 - osoba prowadząca pozarolniczą 
działalność gospodarczą 
0910 - osoba bezrobotna pobierająca 
zasiłek dla bezrobotnych 
0911 - osoba bezrobotna niepobierająca 
zasiłki dla bezrobotnych 
1240 - osoba pobierająca zasiłek 
macierzyński 
3000 - składki opłacone po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia 
Pełny wykaz kodów wraz z rozszerzeniami 
dostępny jest na stronie www.zus.pl. 

 

W odróżnieniu od zaświadczenia  

z punktu 4.2.2, zaświadczenie zawiera 

podział na poszczególnych płatników 

składek. Z treścią dokumentu 

wynika, że Pan Kowalski, którego 

dotyczy zaświadczenie, w okresie 

od stycznia do czerwca był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotny i nie pobierał  

z tego tytułu zasiłku dla osób bezrobotnych. UWAGA! Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu 

zarejestrowania w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, jako niepobrane z dochodu/świadczenia 

nie są odliczane przy ustalaniu dochodu netto rodziny. Począwszy od lipca do grudnia 2014 roku, 

pan Kowalski rozpoczął pracę na podstawie umowy agencyjnej/umowy zlecenie. Z tego tytułu 

odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki zerowe wynikają z faktu 

zatrudnienia, bez uzyskania dochodu w danym miesiącu. 

 
 
Dokument w tej formie spełnia wymagania Regulaminu dot. treści zaświadczenia.  
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 Renty, świadczenia przed emerytalne, emerytury etc. 4.2.4.

 

Standardowe zaświadczenie  

ZUS o wysokości opłaconych 

składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w przypadku pobierania 

świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego.  

W tym przypadku nie musimy 

wymagać kodu tytułu 

ubezpieczenia, gdyż informacja 

jednoznacznie określa z jakiego 

tytułu jest ubezpieczenie ("pobiera 

świadczenie: …").  

Co ważniejsze, zaświadczenie 

wyczerpuje wymagania Regulaminu  

w zakresie swojej treści gdyż składki 

wykazane są z podziałem na kolejne 

miesiące, a dodatkowo 

zaświadczenia zawiera informację 

od kiedy przysługuje prawo do 

danego świadczenia, dzięki czemu 

znika konieczność uzupełnienia 

wniosku o decyzję ws. przyznania 

świadczenia (w celu ustalenia od 

kiedy jest ono uzyskiwane).  

 

 

Dokument w tej formie spełnia wymagania Regulaminu dot. treści zaświadczenia.  
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4.3. Inne dokumenty 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy 4.3.1.

 

Standardowe zaświadczenie z Urzędu Pracy. Zaświadczenie w tej formie wyczerpuje 

wymagania Regulaminu, gdyż zawiera wszystkie wymagane informację tj. informację: 

- kogo dotyczy zaświadczenie; 

- od kiedy osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy; 

- do kiedy była zarejestrowana (lub jak w naszym przypadku, że nadal jest zarejestrowana); 

- informację o prawie do zasiłku dla osób bezrobotnych; 

- informację o wysokości zasiłku netto i brutto w pierwszym pełnym miesiącu jego od uzyskania.  
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5. Często zadawane pytania (ang. FAQ) 
 

5.1. Dochód we wniosku (w systemie Edukacja.CL) uległ zmianie i teraz różni się 

od tego, który był wpisany na wniosku. Dlaczego? 

Po złożeniu w Dziale wniosku wraz z dokumentami, podlegają one weryfikacji. Niestety 

często zdarzają się błędy w wyliczonych dochodach i stąd pojawia się konieczność poprawy 

dochodu w systemie.  

  

5.2. Dlaczego mam wykazywać aktualne dochody skoro dokumentuję rok 

ubiegły? 

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych 

obowiązkiem osoby składającej wniosek o stypendium socjalne jest wykazanie dochodów 

uzyskanych i utraconych (patrz rozdział 3.4). Stąd konieczność dostarczania dokumentów  

z aktualnych miejsc pracy nie jest "wymysłem Uczelni". 

 

5.3. Dlaczego mam dostarczać tyle dokumentów? 

Ilość i rodzaj niezbędnych do złożenia dokumentów uzależniony jest bezpośrednio od 

sytuacji materialnej i historii zatrudnienia członków rodziny studenta. Pracownicy 

weryfikujący wnioski pod kątem formalnym, mają obowiązek przestrzegać obowiązujących 

regulacji i stąd pojawiająca się niejednokrotnie konieczność uzupełnienia wniosków. 

 

5.4. Tydzień temu złożyłem/am wniosek, kiedy mogę spodziewać się decyzji? 

Wszystko uzależnione jest od rodzaju świadczenia, o które się wnioskuje, okresu, w którym 

składane jest podanie oraz jego kompletności. W przypadku składania podań o stypendium 

socjalne w październiku ze względu na liczbę wpływających wniosków, czas oczekiwania na 

weryfikację i decyzję może być dłuższy. Dodatkowo możliwość wydania decyzji jest 

uzależniona od terminu uzyskania statusu aktywności na dany semestr (potocznie 

określanego wpisem na semestr). Co do zasady, o ile nie ma przeszkód do rozpatrzenia 

wniosku (np. brak statusu aktywności na semestr) wniosek jest rozpatrywany w terminie  

30 dni od złożenia kompletnego wniosku. 

 

5.5. Status mojej sprawy zmienił się na do uzupełnienia/do wyjaśnienia, co mam 

z tym zrobić? 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie 20. 
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5.6. Status mojej sprawy zmienił się na „zweryfikowana” i od jakiegoś nic się nie 

zmienia? 

W przypadku np. wniosku o stypendium socjalne, wnioski są sukcesywnie weryfikowane  

w systemie Edukacja.CL przez pracowników Działu. Następnie wydziałowe komisje 

stypendialne podejmują decyzje (o ile mogą) w trakcie swojego posiedzenia. Może się 

zdarzyć sytuacja, że Komisja nie może w trakcie danego posiedzenia rozpatrzyć wniosku  

np. z powodu nieuregulowanej sytuacji dotyczącej wpisu na semestr studenta. Kwestie 

związane z wpisem na semestr należy konsultować w dziekanacie wydziału. 

 

5.7. Mam decyzję ("zgodę"), kiedy mogę spodziewać się wypłaty? 

Termin wypłaty jak zawsze uzależniony jest od terminu rozpatrzenia wniosku. Uczelnia stara 

się dwa razy w miesiącu wypłacać świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej i są to zwykle 

okolice 10 i 20 dnia danego miesiąca. 

 

5.8. Mam decyzję odmowną w systemie Eudkacja.CL. Dlaczego nie mogę złożyć 

wygenerowanego w systemie odwołania? 

Kodeks postępowania administracyjnego zakłada, że odwołanie od decyzji jest możliwe od 

skutecznie dostarczonej decyzji. Z tego powodu, póki decyzja nie zostanie odebrana 

(osobiście bądź poprzez pocztę) odwołanie od decyzji jest prawnie niemożliwe. 

 

5.9. System źle liczy mi dochód.  

System dobrze liczy dochód o ile prawidło zostaną uzupełnione dane. Najczęściej 

popełnianym błędem jest wprowadzenie w „dochodzie uzyskanym” kwoty średniego 

miesięcznego dochodu za rok, za który wykazywane są dochody. Więcej informacji w części 

poświęconej uzupełnianiu dochodów w systemie Edukacja.CL (patrz strona 12). 
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5.10. Z jakich semestrów liczyć średnią do wniosku o stypendium rektora dla 

najlepszych studentów? 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi nie wcześniej niż po 

zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątkiem od tej reguły jest student przyjęty na 

pierwszy rok studiów I stopnia lub na jednolite studia magisterskie w roku złożenia egzaminu 

maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą 

olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest 

przyporządkowany kierunek studiów.  

 
Aktualnie 
studiuje na: 

2 roku  
studiów I stopnia 
(III i IV semestr studiów) 

3 roku  
studiów I stopnia  
(V i VI semestr studiów) 

4 roku  
studiów I stopnia 
(VII semestr studiów) 

1 roku  
studiów II stopnia 
(I i II semestr 
studiów) 

2 roku  
studiów II stopnia 
(III i IV semestr 
studiów) 

Liczę średnią 
ważoną ocen 
uzyskanych 
na: 

1 roku  
studiów I stopnia 

(I i II semestru 
studiów łącznie) 

2 roku  
studiów I stopnia 
(III i IV semestru 
studiów łącznie) 

3 roku  
studiów I stopnia  
(V i VI semestru 
studiów łącznie) 

Absolwenci VII 
semestralnych 
studiów I stopnia 
 

4 roku  
Studiów I stopnia  
(VII semestru 
studiów) 
 

1 roku  
studiów II stopnia 
(I i II semestru 
studiów II stopnia 
łącznie) 

Absolwenci VI 
semestralnych 
studiów I stopnia) 
 

3 roku  
studiów I stopnia  
(V i VI semestru 
studiów łącznie) 
 

 

W przypadku studentów I roku studiów i stopnia średnią liczymy zgodnie ze wzorem: 
 

ś𝑟. 𝑜𝑐𝑒𝑛 =
3 ∗ 𝑀 + 3 ∗ 𝐹 + 𝐽𝑂

7
 

gdzie: 

M – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z matematyki; 

F
(1)

 – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z fizyki; 

JO – jest równa większej z ocen wynikających z poniższej tabeli, z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego; 

 

przy czym wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z: 

a) chemii – dla studentów Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, a także studentów 
kierunku Ochrona Środowiska i studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów 
Techniki 

b) biologii – dla studentów kierunku Ochrona Środowiska i studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale 
Podstawowych Problemów Techniki 

c) informatyki – dla studentów kierunku Informatyka Wydziału Informatyki i Zarządzania, a także dla studentów kierunku 
Informatyka na Wydziale Elektroniki i na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 

d) geografii – dla studentów Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii 

 




