
Ostateczny termin składania wniosków mija 28 lutego 2022 roku 

Dokumenty niezbędne do stypendium socjalnego: 
 

1. Uwaga! Jeśli dochód w rodzinie za rok 2020 nie przekroczył kwoty 528zł 
(netto) na jedną osobę w rodzinie, konieczne jest złożenie zaświadczenia 
z   ośrodka   pomocy   społecznej   (MOPS)   o   sytuacji   dochodowej 
i majątkowej. Zaświadczenie powinno zawierać informację czy student 
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do ubiegania się 
o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 

 
Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do wielkości dochodu proszę 
sprawdzić sobie w wirtualnym dziekanacie dochód z roku akademickiego 
2020/21 – myślę że będzie zbliżony 

 
2. Wniosek o przyznanie stypendium – wzór nr 1 – wydrukowany dwustronnie. 
3. Wzór nr 8 dla osób ubiegających się o zwiększenie stypendium z uwagi na 

zamieszkanie w DS innej uczelni niż PK lub w kwaterze. 
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2020– wszyscy 

pełnoletni (musi zawierać dochód, podatek, składkę społeczną) 
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu 

działalności gospodarczej w 2020 roku – wszyscy pełnoletni. Jeżeli prowadzono 
działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu albo karty podatkowej należy 
przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje takie 
jak na wzorze nr 10. 

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące art. 27f ust. 8-10 (kwota za rok 
2020) – dla rodziców. 

7. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu bądź nieposiadaniu 
gospodarstwa rolnego w 2020 roku – wszyscy pełnoletni 

8. Wzór nr 11 – dla wszystkich pełnoletnich – wydrukowany dwustronnie 
9. Zaświadczenia o pobieraniu nauki rodzeństwa w roku szkolnym/akademickim 

2021/2022 – jeżeli będzie na zaświadczeniu inny rok szkolny/akademicki 
zaświadczenie będzie odrzucane. 

10. Akt urodzenia dla rodzeństwa niepełnoletniego (ksero dwustronne wraz 
z oryginałem do wglądu). 

11. Zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za 2020 rok – wszyscy 
pełnoletni (osoby ubezpieczane w ZUS). 

12. Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w 2020 roku oraz 
zaświadczenie o składkach zdrowotnych w 2020 – dla osób ubezpieczanych 
w KRUS. 

13. Rolnicy (osoby ubezpieczone w KRUS) proszeni są o napisane oświadczenia 
czy są zarejestrowani w Urzędzie pracy, gdzie są ubezpieczani zdrowotnie oraz 
czym się zajmują. 

14. W przypadku rozwodu rodziców: wyrok odnośnie rozwodu, wyrok odnośnie 
alimentów, zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów, 
zaświadczenie o otrzymanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego za 
rok 2020 lub decyzje obejmujące cały rok 2020 o przyznaniu świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego (ksero dwustronne wraz z oryginałem do 
wglądu). 

15. Decyzje   o   przyznaniu   renty   bądź emerytury (ksero   dwustronne wraz 
z oryginałem do wglądu) 

16. Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu pracy czy są zarejestrowani oraz 
czy pobierają zasiłki dla bezrobotnych. 

17. Akt zgonu (ksero wraz z oryginałem do wglądu). 



18. Jeżeli stara się ktoś o dochód utracony należy złożyć (świadectwo pracy, pit 11 
z pracy którą się straciło, oraz podanie do Komisji Stypendialnej). 

19. Inne niezbędne dokumenty do wyliczenia dochodu znajdujące się w wykazie 
dokumentacji służącej do obliczania dochodu w rodzinie studenta (Załącznik nr 
1 do Regulaminu). 

 
Informacje odnośnie dokumentacji, wnioski oraz wzory mogą Państwo znaleźć na 
stronie internetowej Politechniki Krakowskiej: 

W zakładce: Studenci -> Studia -> Świadczenia dla studentów 

Bardzo prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na § 1 ust. 6, 7, 8 Regulaminu 
Świadczeń dla Studentów PK – szczegółowe informacje tutaj: 

6. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 
świadczenia stypendialne tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. 

7. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na 
drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego 
magistra lub równorzędnego. 

8. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przysługują studentowi nie dłużej niż przez 
okres 6 lat tj. 72 miesięcy trwania studiów. Oznacza to, że łączny okres, w którym 
studentowi przysługuje prawo do pobierania świadczeń w ramach studiów – 
niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których były/są one 
odbywane – nie może przekroczyć 6 (72 miesięcy). Termin ten biegnie również 
wówczas, gdy student przebywa/przebywał na urlopie od zajęć. W przypadku 
przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest 
kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Do tego okresu 
wlicza się wszystkie lata studiów odbywane przed dniem 1 października 2019 r. 6-letni 
okres (72 miesiące) przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia 
studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co 
następuje z chwilą złożenia ślubowania. Student umieszcza informację o okresie 
studiowania w odpowiednim wniosku. 

 

Wniosek o stypendium rektora (wzór nr 4) – może złożyć osoba ze średnią co najmniej 
4,0. Proszę pamiętać aby dwa semestry były zaliczone w terminach (bez długu 
kredytowego np. do marca, czy października)  

 studenci I stopnia (po roku 2,3,4) studenci II stopnia (2 rok) – średnia z całego 
ukończonego roku do dwóch miejsc po przecinku 

 studenci II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne 1 semestr ) – średnia arytmetyczna z 
ostatniego roku studiów I stopnia - w Państwa przypadku studia I stopnia trwały 3,5 
roku więc ostatnim rokiem jest semestr 7 (absolwenci z poza wydziału Mechanicznego 
dostarczają dodatkowo zaświadczenie o średniej arytmetycznej z 7 semestru i 
obowiązującej skali ocen na Uczelni) 

 
W sprawie wniosku o stypendium rektora z dodatkowymi osiągnięciami 
i dokumentacją potwierdzającą te osiągnięcia proszę szczegółowo zapoznać się 
z § 5 ust. 24 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PK 

 
Wnioski o stypendium rektora będzie można złożyć do wystawionej skrzynki 
podawczej w holu budynku A. 

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&catid=47&lang=pl&Itemid=1009


Wniosek o stypendium specjalne (wzór nr 3) – składane wraz z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności (ksero orzeczenia wraz z oryginałem do wglądu) 
u Pani Anny Bałandy 

Wszystkie wnioski składane w dziekanacie muszą być wydrukowane dwustronnie 
i powinny zawierać wpisaną liczbę miesięcy studiowania na poszczególnym 
stopniu w wyznaczonym do tego miejscu. 
 
Rok studiów wpisany do wniosku powinien być taki na którym Państwo będą 
studiować w roku akademickim 2021/22. Studenci II stopnia rozpoczynający 
naukę od lutego 2022 roku będą na 1 roku 1 semestrze. Pozostali studenci II 
stopnia będą na roku 2.  

 


