
Stypendia 
Szanowni Studenci ZPSB, 

UWAGA: Wnioski stypendialne na rok akademicki 2021/2022 można składać w 
terminie: 1 – 23 października 2021 r.  

Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z Regulaminem przyznawania  pomocy 
materialnej dla studentów ZPSB. 

Wnioski o przyznanie świadczeń: stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora, 
zapomogi, w roku akademickim 2021/2022, mozna składać elektronicznie tylko w formie pliku 
pdf, każdy załączony dokument musi być w formie pdf, (nie będą przyjmowanie wnioski wraz 
załącznikami w postaci zdjęć jpg.) na adres stypendia2020@zpsb.pl lub pocztą tradycyjną. 
Na adres ZPSB ul. Żołnierska 53, 70-210 z dopiskiem Stypendia. 

Istnieje też  możliwość złożenia wniosku osobiście, w właściwych dziekanatach. 

• 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. 

Drodzy studenci, 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. 
uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 15 sierpnia 2021 r. przestaje 
obowiązywać uproszczona procedura przyznawania zapomóg dla studentów. 

Z powrotem obowiązuje limit 2 zapomóg w roku akademickim, 2021/2022. 

 

Ustawowe kryteria przyznawania świadczeń 

 Stypendium socjalne 

Maksymalny próg dochodu w ZPSB w r.a.2021/2022 ustalony został do kwoty 1051,70 

Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach  
od 686,4 zł (a od 1 stycznia 2022 r – 780 zł) do 1051,70 zł (netto) miesięcznie na osobę w 
rodzinie. 

Oznacza to, że każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł  
(od 1 stycznia 2022 r – 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 
 (528 zł netto, a od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie 
stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 
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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 

Utrata dochodu 

Obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19 

Zgodnie z art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), który wszedł 
w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r., uległ rozszerzeniu katalog dochodu utraconego stosowny 
przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń rodzinnych oraz przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określony odpowiednio w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) oraz art. 2 pkt 17 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 
r. poz. 670, z późn. zm.). 

W związku z powyższym za dochód utracony dodatkowo uważa się również obniżenie 
wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu 
z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu odpowiednio ustawy z dnia 28 
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych lub ustawy z dnia 7 września 2007 roku o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19.  

Powyższy dochód utracony jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do: 31.10.2021r. 

Zasady ubiegania się o świadczenia 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i 
jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W opinii 
Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 
miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w 
ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których 
są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje 
o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się 
w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym 
kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również 
wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku 
przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie 
wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w 
przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, 
natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się. 

Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed 
wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 
r.). 

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