
 

Wykaz dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku o 
przyznanie stypendium socjalnego 

• Załącznik nr 3. Dokumenty wymagane do otrzymania świadczeń z Funduszu Stypendialnego  dla 

studentów ZPSB 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE 

 
Lp. Rodzaj dokumentu lub zaświadczenia Dotyczy Uwagi 

1. Wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawcy 

Wniosek należy wypełnić 
wydrukować dwustronnie i 
dostarczyć do właściwego 

dziekanatu/ lub wysłać 
zeskanowany tylko w PDF na 

adres stypendia@zpsb.pl 

2. 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie 
za rok 2021 podlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych z 
informacją o kwotach zwrotu niewykorzystanej 
ulgi na dzieci (art.,27 f ust.8-10 ) wypłaconej przez 
Urząd Skarbowy. 

Studenta i każdego członka 
rodziny (oddzielnie),który ukończył 
18 lat, niepełnoletniego 
rodzeństwa, który uzyskał dochody 
w 2021 roku zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego, obowiązuje, 
nawet jeśli nie uzyskał dochodu.  

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 

 

3. 
zaświadczenia zawierające informację o wysokości 
zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 
roku kalendarzowym 2021 (ZUS, KRUS). 

Studenta, rodziców i każdego 

pełnoletniego uczącego się rodzeństwa 

rodziny, który uzyskał dochody w 

2021 roku. 

 

Załącznik 2 

 

4. 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o 
wysokości dochodu z działalności podlegającej 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne. 

Studenta i  każdego pełnoletniego 

członka rodziny, który uzyskał 

dochody w 2021 roku. 

Na zaświadczeniu powinna być 

informacja: o roku podatkowym, 

którego dotyczy zaświadczenie, 

danych podatnika, którego dotyczy 

zaświadczenie, formie opłacanego 

podatku, wysokości przychodu, stawce 

podatku, wysokości opłaconego 

podatku. 
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5. 
oświadczenie o dochodach niepodlegających 

nieopodatkowaniu uzyskanych w roku w roku 2021,  
oraz zaświadczenia potwierdzające te dochody. 

Studenta i każdego  pełnoletniego 
członka rodziny. 

Załącznik 4    

6. 

student, którego miesięczny dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty 600zł  ma 

obowiązek przedłożenia ZAŚWIADCZENIA Z 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O 

SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJATKOWEJ 
SWOJEJ ORAZ RODZINY 

Studenta i każdego  pełnoletniego 
członka rodziny. 

Załącznik 5 

7. kopia aktu małżeństwa 
Studenci będący w związku 

małżeńskim. 
 

8. 
oświadczenie studenta o nieprowadzeniu 

wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami 

Studenta, który posiada 
samodzielność finansową 

(minimum dochodu 930,35 zł) bez 
wykazywania dochodów rodziców. 

 

Załącznik 6 

https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/1.-Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-z-US.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/2.-Oswiadczenie-o-skladce-zdrowotnej-styp-soc.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/3.-Oswiadczenie-podatek-zryczaltowany-styp-soc-2.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/3.-Oswiadczenie-podatek-zryczaltowany-styp-soc-2.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/4.-Oswiadczenie-dochody-niepodlegajace-opadat.-styp-sco.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/5.-Wniosek_OPS-syp-soc-1.pdf
https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/09/6.-Oswiadczenie-docho.bez-rodzic-styp-soc-.pdf


 

Stypendium socjalne  

Wnioski zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż 25 LISTOPADA 2022 r. 

W przypadku niedołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej lub przedstawienia 

zaświadczenia o niewłaściwej treści należy powyższą okoliczność uzasadnić w formie dodatkowego podania do Komisji Stypendialnej i 

udokumentować źródła utrzymania rodziny. 

TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW DO 21 października 2022r. 

Dochód uprawniający do 

otrzymania stypendium 

W przypadku posiadania 

gospodarstwa rolnego 

   

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

 (j.t. Dz.U.2020.poz.333 ) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 

w 2021 r. wynosił  3 288  zł  

  

  

Wymagane dokumenty 

Ryczałt i karta podatkowa 

  

   

 

UWAGA  

Monitor Polski 

z dnia 29 lipca 2021 r.  poz.706 

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wysokości 

dochodu za rok 2021 z działalności podlegającej opodatkowaniu 

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne. 

 

Sposób wypłaty 

Stypendium wypłacane 

jest przelewem na 

indywidualne konto 

bankowe studenta. 

  

Student  zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze rachunku bankowego 

na wniosku o przyznanie świadczeń. 

  

Wypłata  

 

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku 

akademickiego stypendia przyznawane są od marca. 

Studentom 7 semestru stypendia wypłacane są przez okres 5 miesięcy 

 



  

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku. 

  

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń ZPSB 

tj. stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; stypendium rektora; zapomoga 

 

    1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach  magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres  

12 semestrów; 

 

    2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy  

a) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia; 

 

   Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

 

Maksymalny próg dochodu w roku akademickim 2022/2023 wynosi  
 1051,70 zł (netto) - miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta  

( Zarządzenie Rektora ZPSB nr 13/2022 z dnia 30.09.2022r. ) 

 

 

 

WAŻNE ! 

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

sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu.

 

STAŁE ŹRÓDŁO DOCHODÓW 

 
 

1. W sytuacji określonej art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za stałe źródło 

dochodów studenta/doktoranta lub małżonka studenta/doktoranta może być uznane wynagrodzenie z 

tytułu umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, 

cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło, stypendium doktoranckie.   

2. Stałe źródło dochodów oznacza źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12 

miesięcy w roku. Za stałe źródło dochodu uznaje się również sytuację rozpoczęcia pracy przez 

studenta/doktoranta później niż w styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu 

studenta/doktoranta dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.   

3. Stałe źródło dochodów dokumentuje się przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy  

o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, 

wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu 

(zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu 

i inne). 

https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zarzadzenie-Rektora-nr-13_2022-z-dnia-30.09.2022r.pdf

