
Stypendia 

Szanowni Studenci ZPSB, 

UWAGA: Wnioski stypendialne na rok akademicki 2022/2023 można składać w 

terminie: 3 – 21 października 2022 r.  

Przed złożeniem wniosku należy  zapoznać się z Regulaminem przyznawania  pomocy 

materialnej dla studentów ZPSB, poniżej. 

 

Maksymalny próg dochodu w ZPSB w r.a.2022/2023 ustalony został do kwoty 1051,70 

Wnioski o przyznanie świadczeń: stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora, 

zapomogi, w roku akademickim 2022/2023, należy składać elektronicznej tylko w formie pliku 

pdf każdy załączony dokument musi być w formie pdf, (nie będą przyjmowanie wnioski wraz 

załącznikami w postaci zdjęć.) na adres stypendia@zpsb.pl lub pocztą tradycyjną. 

Na adres ZPSB ul. Żołnierska 53, 70-210 z dopiskiem Stypendia. 

• każdy dokument wysyłany drogą elektroniczną musi być ponumerowany,  
• w treści e-maila należy wypisać rodzaj przesyłanych dokumentów zgodnie z numeracją 

załączonych plików 

• jako temat e-maila należy wpisać: wniosek o ……………….._imię i nazwisko, kierunek studiów 

• w przypadku wysłania wniosku wraz z załącznikami drogą elektroniczną, student ma 
obowiązek dostarczyć do dziekanatu oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem) w terminie i miejscu wyznaczonym przez dziekanat. 

Istnieje też możliwość złożenia wniosku osobiście w dziekanacie. 

Ustawowe kryteria przyznawania świadczeń 

Stypendium socjalne 

Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach  

od 780 zł do 1051,70 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Oznacza to, że każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 780 zł 

miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium 

socjalnego. 

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej 600 zł 

netto, dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka 

pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie 

takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy   

społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP. 

W przypadku, gdy treść zaświadczenia ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu 

korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, ten fakt uznaje się jako niedołączenie 

do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce – komisja odmawia przyznania stypendium. 

mailto:stypendia@zpsb.pl


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zpsb.pl/strefa studenta/ 

plikownia/stypendia. 

 

http://www.zpsb.pl/strefa

