
KOMUNIKAT STYPENDIALNY 
Drodzy Studenci,  

Drodzy Doktoranci,  

Poniżej przekazuję Państwu informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej w roku 

akademickim 2022/2023. Szczegółowy opis składania wniosków został opisany w Poradniku 

Świadczeń Studenckich, dostępnym tutaj: hJp://www.amuz.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/

2022/07/1poradnik-%C5%9Bwiadcze%C5%84-studenckich.pdf  

I. Świadczenia studenckie: 

1. Stypendium socjalne: 

Wnioski o stypendium socjalne będzie można składać od 01.10.2022 do 10.05.2023 za 

pośrednictwem modułu Wnioski w systemie USOSweb.  

Obligatoryjnym elementem wniosku o stypendium socjalne jest Oświadczenie o 

dochodach. Niezbędne dokumenty oraz instrukcja jego uzupełnienia zawarte są w 

Poradniku Świadczeń Studenckich. Na dzień wydania niniejszego komunikatu kwota 

uprawniająca do uzyskania stypendium socjalnego, przypadająca na członka rodziny, 

wynosi 1051,70 zł. W toku pozostają prace ustawodawcy polegające na zwiększeniu tego 

progu, dlatego sugerujemy uważne śledzenie następnych komunikatów stypendialnych.  

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie można składać od 01.10.2022 

r. do 10.10.2022 r. za pośrednictwem modułu Wnioski w systemie USOSweb. 

Do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów 

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie można składać od 

20.09.2022 r. do 10.10.2022 r. za pośrednictwem modułu Wnioski w systemie USOSweb. 

Do wniosku należy dołączyć osiągnięcia za rok akademicki 2021/2022, tj. od 01.10.2021 

r. do 30.09.2022 r. oraz średnią ocen wyliczoną na podstawie formuły zawartej w 

Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów. W przypadku załączenia 

osiągnięć spoza podanego przedziału czasowego wniosek nie będzie podlegał 

rozpatrzeniu. 

4. Wniosek o zapomogę: 

Wnioski o zapomogę będzie można składać w okresie od 01.10.2022 r. do 28.02.2023 r. 

(semestr zimowy) oraz od 01.03.2023 r. do 10.05.2023 r. (semestr letni) za 

pośrednictwem modułu Wnioski w systemie USOSweb. 
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Od roku akademickiego 2022/2023 wprowadzony zostaje wymóg uzupełnienia 

Oświadczenia o dochodach jako obligatoryjnego elementu wniosku o zapomogę. W 

uzasadnieniu należy szczegółowo opisać przejściowo trudną sytuację życiową wraz z 

załączeniem stosownych załączników ją potwierdzających. 

Zgodnie z Regulaminem oraz Ustawą, studentowi może być jedna przyznana zapomoga 

w semestrze.  

II. Świadczenia doktoranckie (dla doktorantów wygasających studiów doktoranckich): 

1. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów 

Od roku akademickiego 2022/2023 stypendium rektora dla najlepszych doktorantów 

należy składać w terminie od 01.10.2022 r. do 10.10.2022 r. za pośrednictwem modułu 

Wnioski w systemie USOSweb. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis osiągnięć za rok akademicki 2022/2023.  

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego 

Od roku akademickiego 2022/2023 wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego 

należy składać w terminie od 01.10.2022 r. do 10.10.2022 r. za pośrednictwem modułu 

Wnioski w systemie USOSweb. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis osiągnięć za rok akademicki 2022/2023.  

3. Zapomoga dla doktorantów 

Od roku akademickiego 2022/2023 wniosek o zapomogę dla doktorantów należy składać 

w terminie od 01.10.2022 r. do 10.10.2022 r. za pośrednictwem modułu Wnioski w 

systemie USOSweb. 

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis sytuacji życiowej i materialnej.   

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie terminów wypłat świadczeń pomocy materialnej, 

wszystkie przyznane świadczenia wypłaca się od miesiąca przyznania w terminie do 20 dnia miesiąca, 

zgodnie z terminem krańcowym przyznanego świadczenia zawartym w decyzji. 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt drogą mailową na adres: uks@amfn.pl w treści 

szczegółowo opisując swój problem.  

       Referent ds. dydaktyki 

        Piotr Haik
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