
 

 

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

1. Jakie warunki muszę spełnić, aby dostać stypendium pomostowe na I rok studiów? 

Tutaj znajdziesz wszystkie kryteria, które musisz spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium pomostowe: 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/profil-kandydata/ 

Pamiętaj, że wymienione kryteria, które odnoszą się do konkretnego segmentu, muszą być spełnione 

łącznie. 

2. Czy muszę być tegorocznym maturzystą? 

Tak. O stypendium pomostowe mogą ubiegać się tylko te osoby, które w bieżącym roku ukończyły szkołę 

ponadgimnazjalną i zdały maturę. 

Jeśli jesteś maturzystą z lat ubiegłych, który w tym roku dostał się na studia – niestety nie możesz ubiegać 

się o stypendium pomostowe na I rok studiów. To samo dotyczy osób, które w tym roku poprawiały 

maturę z roku poprzedniego. 

3. Jak liczyć liczbę punktów uzyskanych na maturze przy pomocy algorytmu? 

Tutaj znajdziesz instrukcję liczenia punktów: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-

krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ 

Weź pod uwagę tylko egzaminy pisemne, wszystkie, zarówno obowiązkowe jak i dodatkowe, z obu 

poziomów. Są one uwidocznione po prawej stronie świadectwa dojrzałości. 

4. Jak traktowana jest matura uzyskana w szkole/oddziale dwujęzycznym?  

Przedmioty zdawane w języku obcym na maturze dwujęzycznej liczone są zamiennie z poziomem 

rozszerzonym z danego przedmiotu. 

5. Czy muszę potwierdzić kserokopie dokumentów (świadectwa maturalnego, aktu urodzenia, 

potwierdzenia udziału w olimpiadzie), które muszę dołączyć do wniosku o stypendium? 

Nie, nie musisz ich potwierdzać, zwykła kserokopia wystarczy. 

6. Jakiego rodzaju zaświadczenie o przyjęciu na studia muszę dołączyć do wniosku o stypendium na I rok? 

Jeśli otrzymałeś z uczelni decyzję/zaświadczenie o przyjęciu na studia w formie papierowej, dołącz jej 

kopię. Jeśli nie – wystarczy nam wydruk decyzji otrzymanej drogą elektroniczną. 

7. Czy mogę już się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i jeszcze nie mam wyników 

rekrutacji na studia? 

Tak. W miejscu, gdzie należy wybrać uczelnię i kierunek studiów, zaznacz tę uczelnię i kierunek, na który 

złożyłeś papiery. Dokumenty potwierdzające przyjęcie na wybrane studia powinieneś dołączyć do wniosku 

w momencie jego przesyłania pod wskazany adres. Jeżeli do tego czasu nie będziesz miał jeszcze decyzji z 

uczelni możesz dosłać ją później, maksymalnie do 15 września.  

8. Co zrobić, jeśli aplikuję na dwa kierunki lub do różnych uczelni i decyzję o przyjęciu na inny 

kierunek/uczelnię otrzymam po złożeniu wniosku? 

Jeśli ostatecznie wybierzesz studia na innym kierunku lub uczelni niż zaznaczone we wniosku, który już 

złożyłeś - poinformuj nas o tym mailem. Zmiany we wniosku on-line możesz wprowadzać tylko do 14 

sierpnia (przywrócimy Twój wniosek do edycji). Po 14 sierpnia zmiany we wniosku może wprowadzać tylko 

administrator systemu aplikacyjnego czyli Fundacja. 
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9. Co zrobić, jeśli pomyliłem się wypełniając wniosek o stypendium? 

Pamiętaj, aby uważnie wypełniać wniosek. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, możesz go edytować i wciąż 

wprowadzać zmiany (za każdym razem powinieneś je zapisać). Jeśli wniosek jest już złożony – napisz do 

nas: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl Przywrócimy Twój wniosek do edycji. Wniosek powinien być 

ponownie złożony. 

10. Czy studenci uczelni wojskowych mogą ubiegać się o stypendium pomostowe? 

Tak, mogą, z wyjątkiem osób podejmujących studia na kierunkach dla służb mundurowych, gdyż studenci 

tych kierunków w okresie studiów, mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i 

umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi. 

11. Czy mogę ubiegać się o stypendium na I rok jeśli moi dziadkowie, a nie rodzice, pracowali w PGR? 

Niestety, regulamin programu nie przewiduje takiej możliwości. W segmencie IA, dla dzieci byłych 

pracowników PGR, o stypendia mogą ubiegać się osoby, których rodzice lub opiekunowie prawni przez 

minimum 2 lata pracowali w PGR. Jeśli masz wątpliwości czy zakład pracy, w którym pracowali Twoi rodzice 

był PGR, skontaktuj się z odpowiednim oddziałem terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

(dawna Agencja Nieruchomości Rolnych), który uczestniczy w zbieraniu wniosków w segmencie IA. 

12. Co oznacza w praktyce „rekomendacja organizacji lokalnej”? 

Co roku do udziału w Programie zgłaszają się lokalne organizacje pozarządowe z terenu całej Polski, które 

mają prawo rekomendować swoich kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów 

w ramach II segmentu. Rekomendacja od organizacji oznacza, że zgłosiłeś się do organizacji, przeszedłeś 

kwalifikację w ramach tej organizacji i znajdujesz się na jej liście kandydatów do otrzymania stypendium, 

a tym samym jesteś uprawniony do złożenia aplikacji w systemie wniosków w segmencie II. W rubryce 

‘organizacja lokalna’ musisz wybrać nazwę organizacji, od której otrzymałeś rekomendację. Ostateczną 

decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna PSP. 

Lista organizacji biorących udział w tegorocznej edycji Programu dostępna jest na stronie Programu. 

UWAGA! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości nie uczestniczy w procesie udzielania rekomendacji! 

Kandydaci samodzielnie kontaktują się z organizacjami lokalnymi, bez żadnego pośrednictwa Fundacji. 

13. Czy moja rodzina jest rodziną wielodzietną? 

Rodzina wielodzietna, to rodzina posiadająca troje i więcej dzieci. 

Rodzina oznacza następujących członków wchodzących w jej skład: rodziców dzieci lub opiekunów 

prawnych i zamieszkujące wspólnie i pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, 

dzieci w wieku do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się/studiują stacjonarnie, a także dzieci, które ukończyły 25. 

rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 

niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek 

dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod 

opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 

naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko 

zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. 
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14. W czerwcu otrzymywałem też inne stypendium. Czy powinienem wliczać je do 

dochodu? 

Nie, do dochodów nie doliczaj otrzymywanych stypendiów. Nie wliczaj również do dochodu stypendiów 

otrzymywanych przez Twoje rodzeństwo. 

15. Czy do dochodów rodziny powinienem doliczać świadczenie z programu 500+? 

Nie, nie wliczaj do dochodu środków otrzymywanych z tego programu. 

16. Czy powinienem wliczać do dochodu swoje zarobki z pracy wakacyjnej w czerwcu? 

Nie, pod warunkiem że była to praca sezonowa i nie jest ona stałym źródłem dochodów. 

17. Czy do dochodu powinienem wliczać zasiłek rodzinny otrzymywany na mnie lub moje rodzeństwo? 

W bieżącej edycji nie wliczamy zasiłków rodzinnych a jedynie dodatki do zasiłku: jednorazowy dodatek z 

tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej i dodatek z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka.   

18. Jak obliczyć dochód, jeśli rodzice lub jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą? 

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przesłać, podpisane przez siebie, 

oświadczenie o dochodzie brutto* osiągniętym w czerwcu lub zaświadczenie wystawione przez 

księgowego. 

* W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: przez 

dochód brutto z czerwca 2019 r. rozumie się przychód z tej działalności osiągnięty w czerwcu, 

pomniejszony o koszty uzyskania tego przychodu, bez odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i bez odliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

* W stosunku do osób prowadzących działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych dochodów, za dochód brutto osiągnięty w czerwcu 2019 r. przyjmuje 

się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

Do oświadczenia należy załączyć zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy zawierające informację o 

formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS. 

Obowiązkowo każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dołączyć zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o dochodzie za ubiegły rok (2018) zawierające informację o wysokości dochodu, składek na 

ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości należnego podatku.  

19. Co zrobić, jeśli w czerwcu nie osiągnąłem dochodu z działalności gospodarczej lub wykazałem stratę? 

Osoby, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które w czerwcu osiągnęły stratę (strata 

powinna być udokumentowana stosownym zaświadczeniem), do wniosku wpisują średni miesięczny 

dochód brutto osiągnięty w 2018 roku. 

20. Co zrobić jeśli moja rodzina ma zerowy dochód? 

Zerowym dochodem mogą wykazać się jedynie wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

(Państwowych Domów Dziecka). 

Pozostałe osoby muszą dołączyć do wniosku oświadczenie o źródłach i wysokości dochodu (np. prace 

dorywcze) lub otrzymywanej pomocy (materialnej i/lub niematerialnej).  

21. Przekraczam nieznacznie próg dochodów zapisany w warunkach programu. Co zrobić? 

Możesz złożyć wniosek, ale nie ma żadnej gwarancji, że zostanie on rozpatrzony przez Komisję 



 

Stypendialną. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, dlaczego, mimo niespełnienia 

warunków regulaminu, składasz wniosek. 

22. Czy otrzymując stypendium pomostowe mogę otrzymywać inne stypendia? 

Tak, możesz pobierać stypendia z innych źródeł.  

23. Czy muszę rozliczać się ze stypendium z Urzędem Skarbowym? 

Tak. Stypendia SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU, ale trzeba złożyć w US odpowiedni PIT. Dokument potrzebny 

do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym otrzymasz z FEP – każdy stypendysta będzie miał udostępniony 

PIT-11 na swoim indywidualnym koncie on-line w formie pliku PDF najpóźniej do 28 lutego 2020 r. 

24. W jaki sposób dowiem się, że otrzymałem stypendium pomostowe? 

Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie Programu: http://www.stypendia-

pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wyniki-rekrutacji/ zgodnie z terminarzem 

Programu. 

W ślad za tym prześlemy Ci wiadomość na Twoją skrzynkę mailową z instrukcją dalszego postępowania. 

Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie poczty elektronicznej, również poczty SPAM, gdzie często 

„wpadają ” maile wysyłane grupowo.  

25. Czy mogę otrzymać dwa stypendia pomostowe, jeśli spełniam kryteria dwóch segmentów? 

Nie. Możesz otrzymać tylko jedno stypendium pomostowe, a w którym segmencie - decyzję podejmie 

Komisja Stypendialna.  

26. Dlaczego nie ma na liście olimpiady, której jestem finalistą/laureatem? 

Zgodnie z regulaminem programu o stypendium mogą się ubiegać uczestnicy, tegoroczni i z lat ubiegłych, 

finałowego etapu olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych, których lista jest 

opublikowana na stronie internetowej MEN". 

Jeśli Twojej olimpiady nie ma w spisie MEN, nie ma jej również w naszym wykazie i udział w niej nie daje 

prawa do ubiegania się o stypendium pomostowe.  

27. Zapomniałem hasła, którym logowałem się do systemu. Czy mogę je odzyskać? 

Opcja resetowanie hasła znajduje się pod oknem logowania. Instrukcja zmiany hasła zostanie przesłana 

automatycznie na adres email podany przez Ciebie podczas pierwszej rejestracji. Jeśli nie znajdziesz takiego 

maila w swojej poczcie, sprawdź SPAM. 

28. Gdzie znajdę informację dotyczącą dochodu z hektara przeliczeniowego? 

Do wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązującego w bieżącym roku akademickim przyjmuje 

się 1/12 kwoty ogłoszonej na rok 2017, która wynosi 3 399 zł, czyli 283,25 zł miesięcznie. 

 

JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ SKŁADAJĄC WNIOSEK? 
1. Brak podpisu na wniosku. 

Pamiętaj, aby koniecznie podpisać wydrukowany wniosek przed wysłaniem! Tylko podpisane wnioski są 

rozpatrywane. 

2. Brak załączników, które powinny być dołączone do wniosku. 

Koniecznie pamiętaj o załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów, których wykaz znajdziesz na 

ostatniej stronie wydrukowanego wniosku. Wnioski z niepełną dokumentacją nie będą rozpatrywane. 
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3. Załączony odpis lub oryginał świadectwa maturalnego. 

Ponieważ nie odsyłamy żadnych dokumentów, należy pamiętać o przesłaniu do nas kserokopii świadectwa 

dojrzałości. Możesz przesłać również odpis, ale pamiętaj, że go nie zwracamy. 

4. Błędy w obliczeniu dochodu na osobę w rodzinie. 

Żeby uniknąć błędu pamiętaj o wpisaniu do wniosku wszystkich członków rodziny wraz z ich dochodami 

brutto.  

5. Niezatwierdzony wniosek. 

Pamiętaj, aby po wypełnieniu wniosku on-line kliknąć ZAPISZ i ZŁÓŻ WNIOSEK. Dopiero wówczas wydrukuj 

wiosek, podpisz i skompletuj wszystkie załączniki. Na ostatniej stronie wydrukowanego formularza 

znajdziesz organizację lub instytucję, do której należy przesłać wniosek i nieprzekraczalny termin, w którym 

powinieneś go wysłać tradycyjną pocztą . 

6. Wniosek przesłany w nieodpowiednie miejsce. 

Zwróć uwagę, aby wysłać wydrukowany i podpisany wniosek w odpowiednie miejsce . W zależności od 

tego, w którym segmencie składasz wniosek - musisz przesyłać go, zgodnie z regulaminem Programu oraz 

informacją podaną na końcu wypełnionego i wydrukowanego wniosku. 

 


