
krok I wypełnij „wniosek o stypendium socjalne”
usosweb.uj.edu.pl

krok II dołącz pozostałe dokumenty

krok III komplet dokumentów prześlij lub złóż 
w dziekanacie

ten krok może zająć dużo czasu
już teraz możesz zacząć kompletować dokumenty

jak zacząć?

termin uruchomienia „wniosku o stypendium socjalne” 
podamy w najbliższym czasie

http://www.usosweb.uj.edu.pl/


wypełnij „wniosek
o stypendium socjalne” 

wniosek znajdziesz na stronie
usosweb.uj.edu.pl

krok I

http://www.usosweb.uj.edu.pl/


dołącz pozostałe dokumenty
(patrz dalej - kroki: II.1 II.2)

krok II

UWAGA: ten etap może zająć więcej czasu



pozostałe dokumenty to:

a)   „oświadczenie o dochodach” (dostępne na USOSweb)
b)   zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (US):

• student + pełnoletni członkowie rodziny studenta
c)    zaświadczenia z ZUS - wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne:

• zaświadczenie jest wymagane od studenta i/lub członków rodziny, którzy osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu 
z Urzędu Skarbowego

d) oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych

e)    inne dokumenty np.
• odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci do 18. roku życia
• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej - rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku 18-26 lat

UWAGA: szybciej załatwisz swoją sprawę w dziekanacie, gdy ułożysz dokumenty w odpowiedniej kolejności

1. zgodnie z wykazem osób wymienionych w oświadczeniu o dochodach
2. dokumenty poszczególnych osób w kolejności od „a” do „e” + inne potwierdzające sytuację materialną rodziny

krok II.1 

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2018/10/zarz_67_2018_zal_1.pdf


• zaświadczenie lub nakaz płatniczy z TWOJEJ GMINY o 
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni, wydane w roku 
bieżącym - stan za rok kalendarzowy 2018

• zaświadczenie z KRUS o wysokości zasiłku chorobowego

• zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w zakresie emerytalno-rentowym 
oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim

krok II.2
wyjątek - gospodarstwo rolne

jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny, posiada gospodarstwo rolne, to dodatkowo składasz:



Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
ul. Michałowskiego 12

31-126 Kraków
pokój 112, p. I

krok III

komplet dokumentów prześlij pocztą 
lub złóż w dziekanacie



napisz do nas
pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl

lub zadzwoń
mgr Edyta Surówka

tel. (12) 634 33 97 wew. 37

mgr Justyna Jakubiak
tel. (12) 634 33 97 wew. 22

masz pytania?

mailto:pomocmaterialna.wnz@uj.edu.pl

