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STYPENDIA SOCJALNE  
 w roku akademickim 2021/2022  

  
 
 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022 wraz z wykazem  wymaganych dokumentów 
oraz druki wniosków o przyznanie stypendium zostaną umieszczone na stronie Uczelni pod koniec września 2021. 
 
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego będą przyjmowane w okresie od 1 do 20 października 2021 r. 
 
ROK 2020 jest rokiem bazowym stanowiącym podstawę ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. 
 
W roku akademickim 2021/2022  wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do  
ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 1050 zł.    

 
Student ubiegający się o stypendium socjalne, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty  
528 zł  (od 01.01.2022 r.  kwoty 600 zł) jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub 
centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. 

 
Powyższe wynika z  art.  88 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Zgodnie z nim: 
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, 
którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej,  jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  zaświadczenia z ośrodka pomocy 
społecznej lub centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. 
 
Jeżeli student nie dołączy takiego zaświadczenia organ przyznający świadczenia ma obowiązek co do zasady odmówić 
przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. 
 

Zaświadczenie  musi być aktualne na dzień złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, co oznacza iż  zaświadczenie to nie 
może być wydane z datą późniejszą niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium  socjalnego.  
 
 Wyjątkowo organ przyznający świadczenia może przyznać  studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o 
przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z  OPS/CUP o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były 
uzasadnione (np. otrzymano zaświadczenie, że rodzina nie korzysta z żadnych form pomocy ośrodka) oraz student w sposób 
przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny – oświadczenie złożone na załączniku nr 15 do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego. 
 
Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę 
przyznania stypendium.  
 

Podstawowe dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem:  
 

 Student wraz w wnioskiem składa następujące zaświadczenia z urzędu skarbowego za 2020 rok: 

 o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  na  zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych,  wraz z informacją o: 

                      - wysokości dochodu, 
                      - wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, 
                      - wysokości należnego podatku 

Dokument wymagany od studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny tj. osób, które na dzień 31 grudnia 2020 roku 
miały ukończony 18. rok życia, także w przypadku posiadania  zerowych dochodów. 

 

 o wysokości przychodów  wolnych od podatku dochodowego na  podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku 
dochodowym od osób  fizycznych – dotyczy osób w wieku do ukończenia 26. roku życia uzyskujących przychody (dochody): 

                 a)  ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, 
                 b)  z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
                 c)  z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. 
                      o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244 ze zm.), 
                 d)  z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
                      Prawo oświatowe. 
 
                      Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło. 
 

 o  wysokości kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku  dochodowym od 
osób fizycznych (nadwyżka ulgi rodzinnej ponad zapłacony podatek) 

 

 o dochodzie, o którym mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód z zagranicy 

 

 o dochodzie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –  dochody z 
odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 
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 zaświadczenie z  ZUS/KRUS o wysokości faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku       

(w pełnej wysokości 9% tj. obejmującej zarówno część odliczoną od podatku jak i część odliczoną od dochodu) przez studenta 
oraz członków rodziny – zaświadczenie z ZUS/KRUS lub od pracodawcy. 

           W przypadku więcej niż jednego źródła dochodu zaświadczenie powinno zawierać wysokość składek zdrowotnych dla  
               każdego dochodu, a nie tylko sumę składek w postaci jednej kwoty oraz wskazywać płatnika składek. 
               UWAGA ! Jeżeli członek rodziny studenta osiągnął dochód , ale nie zostały z tego tytułu odprowadzone składki na  
               ubezpieczenie  zdrowotne może  złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie na załączniku nr 16 do wniosku o przyznanie  

               stypendium  socjalnego.  
 

 w przypadku otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów  

 
                 Student lub członek jego rodziny, który otrzymuje jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów oraz dodatkowe  
              roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. „13”, „14” emerytura/renta), chcąc odliczyć kwotę świadczenia od    
              dochodu  powinien przedstawić do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – zaświadczenie z  ZUS/KRUS o wypłaceniu  
              takiego świadczenia w kwocie netto (po odliczeniu podatku należnego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne).      

              Kwota wypłaconego członkowi rodziny  świadczenia pieniężnego zostanie odliczona od dochodu przedstawionego na  
              zaświadczeniu z US. 
 

 zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w 
hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni  w 2020 roku. 

 
              UWAGA! Na zaświadczeniu z właściwego organu gminy musi być wyraźnie napisane, że w 2020 roku  dana osoba  
              była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające jedynie, że dana  
              osoba jest  właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające - chodzi o potwierdzenie wielkości  
              gospodarstwa w 2020 roku. Kwota dochodu z tego gospodarstwa  nie jest wymagana na zaświadczeniu. 
 

 w przypadku utraty dochodu: 

o dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, 
zaświadczenie od pracodawcy, decyzja w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o 
wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej) oraz  

o oświadczenie – załącznik nr 10 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 

 
 w przypadku uzyskania dochodu –  

 

 w 2020 roku:   dotyczy dochodu, który nie był osiągany przez cały 2020 r. – np. umowa o pracę została zawarta            

                                       02 stycznia 2020 r. lub później: 
o dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość dochodu osiągniętego w tym roku przez członka               

                             rodziny oraz liczbę miesięcy,  w których dochód był uzyskiwany – załącznik na 1A do wniosku o przyznanie  

                             stypendium socjalnego,  decyzja w spawie przyznanie renty itp. oraz 
o oświadczenie – załącznik nr 11 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 

                

 po roku 2020: 

o dokument określający datę uzyskania dochodu oraz kwotę dochodu osiągniętego przez członka rodziny z 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu np. umowa o pracę oraz 
zaświadczenie od pracodawcy, decyzja o przyznaniu renty, zasiłku itp. oraz  

o oświadczenie – załącznik nr 11 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 

 
                      Wysokość dochodu netto uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu       
                      dokumentuje się m.in.:   
 

a. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26  lipca 1991 r. o podatku  dochodowym od osób fizycznych, z 
wyjątkiem dochodów uzyskanych z działalności pozarolniczej, 

 
b. zaświadczeniem urzędu skarbowego lub oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej 

opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f  
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –  załącznik nr 16 do wniosku  o przyznanie 

stypendium socjalnego. 
Jeżeli jednak w pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód  powodujący 
obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem 
uprawnionego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej, 
 

c. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

 
d. oświadczeniem o wysokości dochodu netto, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej 

opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym  podatku dochodowym –                   
załącznik nr 7A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. 

 


