
 
 

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o 
przyznanie stypendium socjalnego 
 
 
 
 

 Szczegółowe informacje o zasadach obliczania dochodu i wymaganych dokumentach w 

załącznikach na stronie www. uczelni w zakładce Plikownaia Stypendia. 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE 

dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

 

Lp. Rodzaj dokumentu lub 
zaświadczenia 

Dotyczy Uwagi 

1. Dokładnie wypełniony wniosek Wniosek 
Wniosek należy wypełnić 

wydrukować i dostarczyć do 
dziekanatu 

2. 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o 
dochodzie za rok 2017 podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych 

Studenta, małżonka 
studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 
rodzeństwa,  

na zasadach określonych w 
art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
 Załącznik 1 wniosek do US 

 

3. 

zaświadczenia członków rodziny zawierające 
informację o wysokości zapłaconych składek 

na ubezpieczenie zdrowotne w roku 
kalendarzowym 2017 

(ZUS KRUS), 

Studenta, małżonka 
studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 
rodzeństwa, 

Dotyczy każdego członka 

rodziny, który uzyskał dochody 

w 2017 roku. 

Załącznik nr 2 

 

4. 
oświadczenie o prowadzeniu wspólnego 

gospodarstwa domowego 
Studenta, pełnoletniego 

uczącego się rodzeństwa 

wzór oświadczenia – 

 Załącznik nr 3 

wypełnia wnioskodawca 

 

5. 
oświadczenie o dochodach 

nieopodatkowanych w roku 2017 

Studenta, małżonka 
studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 
rodzeństwa, 

wzór oświadczenia -    

Załącznik nr 4 

 

6. 
oświadczenie o dochodach z pracy za 

granicą  

Studenta, małżonka 
studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 
rodzeństwa, 

wzór oświadczenia –  

Załącznik nr 5  

 

 

 

https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018_1_Wniosek-US.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018_2_Składka-zdrowot.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018_3_wspólne-gospod.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018_4_dochody-niepodleg.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018_5_dochody-za-granicą.pdf


Szczegółowe informacje dotyczącą dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej 

znajduje się w załączniku nr.4 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów  

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.  

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą 

oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia).  

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają 

potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający 

świadczenie może domagać się innych dokumentów.  

WAŻNE ! 

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej 

sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu. 

 
Maksymalny próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku 

akademickim 2018/2019 wynosi  
 1000, zł (netto) miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta, 

(szczegóły w Zarządzeniu Rektora 4/2018 z dnia 30.09.2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie z nowelizacją Ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód z działalności gospodarczej 

opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki dochód liczony jest na podstawie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze 

obwieszczenia przez ministra właściwego ds. rodziny w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" 

w terminie do 1 sierpnia każdego roku 

 

Są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego 
ryczałtem, etc. 
 

DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO 

W dniu 22 września 2017 r. Prezes GUS na podstawie art 18 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 642, 1282 i1529) ogłosił kwotę przeciętnego 

dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2017: 
3.399,00zł. 

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne 
należy pomnożyć  liczbę hektarów przeliczeniowych  z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem 
stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2017 r. (liczba z czterema miejscami po 
przecinku) przez ogłoszoną kwotę 3 399,00 zł. Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w 
oświadczenie o dochodach. Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa  w równych 
częściach, każdy z rodziców powinien w swoim oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych 
(a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa). 

UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne. 
UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2017 dana osoba 
była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że 
dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie 
wielkości gospodarstwa w 2017 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu 
niepotrzebna. 

Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych. 

 Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, 
nie można jej odliczyć od dochodu 

 

Przykład: 

ilość ha przeliczeniowych: 2,221 x 3,399 (kwota obowiązująca w 2017 r.) zł = 7, 549 zł (kwotę należy 

uwzględnić w załączniku nr 3 do regulaminu - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

 


