
 
Informacje dotyczące wypełnienia wniosku  

o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 
 
 

Aby prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium socjalnego proszę zwrócić uwagę na poniższe 
wskazówki: 
 

1. We wniosku należy wykazać dochód za ostatni rok rozliczeniowy, czyli 2019 . W tym celu obowiązkowo 
należy dołączyć do wniosku: 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2019 
(dla wszystkich osób pełnoletnich wchodzących w skład rodziny z wszystkich tytułów), 

 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o wysokości składek na 
ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku 2019,  

Uwaga:  Deklaracje rozliczeniowe ( PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT- 37, PIT-11) nie są 
wystarczającym dowodem, dlatego prosimy o zaświadczenia wystawione przez Urząd 
Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
 

 Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta  o powierzchni gospodarstwa 
rolnego w hektarach przeliczeniowych za 2019 rok (składają osoby prowadzące 
gospodarstwa rolne), 

 Zaświadczenie o wysokości zasądzonych alimentów (od osób, które otrzymują alimenty), 
może być to wyrok sądowy w przypadku, gdy wysokość alimentów została ustalona przez Sąd, 

 Zaświadczenie z Urzędu Pracy (tylko dla bezrobotnych członków rodziny), 

 Inne zaświadczenia dokumentujące dochody Studenta i członków jego rodziny. 
 

2. W pkt. 2 należy podać członków rodziny i stopień pokrewieństwa.   
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne uwzględnia 
się tylko dochody osiągane przez: 

a) Studenta, 
b) małżonka Studenta, a także będące na utrzymaniu Studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, pobierające naukę do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 
wiek, 

c) rodziców, opiekunów prawnych i będące na ich utrzymaniu dzieci. 
Wykazujemy tylko uczące się rodzeństwo w wieku do 26 lat. Nie należy wykazywać rodzeństwa, które 

ukończyło 18 lat, nie pracuje i nie kontynuuje nauki (rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności 
wykazujemy bez względu na wiek). 

Do wniosku proszę załączyć :  

 kopię aktualnej legitymacji studenckiej lub szkolnej rodzeństwa bądź zaświadczenie ze 
szkoły lub uczelni o kontynuacji nauki lub 

 kopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku dzieci młodszych. 
4. Wnioski można pobrać w elektronicznym indeksie (Stypendia 2017/2018). 
5. Termin złożenia wniosków – od 01 października br. do 05 listopada br. Wszelkie pytania należy 

kierować na adres: platnosci@wsl.edu.pl 
6. Proszę pamiętać o złożeniu podpisu na wniosku. 
7. Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.  
8. Jak  prawidłowo obliczyć dochód netto na osobę? 

Dodajemy wszystkie dochody brutto wszystkich członków rodziny. Od tego odejmujemy zapłacone 
składki ZUS (społeczne i zdrowotne) oraz zapłacony podatek. Łączny dochód dzielimy przez liczbę 
członków rodziny wykazanych w tym wniosku, a wynik dzielimy na 12 miesięcy. W ten sposób 
otrzymujemy miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny. 
 
Przykład 
Pan X złożył wniosek o przyznanie stypendium socjalnego. W skład jego rodziny wchodzi: Student, jego 
niepracująca żona i dwójka dzieci (chłopiec lat 8, dziewczynka 2 lata). Student posiada  gospodarstwo 
rolne (1,5 hektarów przeliczeniowych). Rodzina utrzymuje się tylko z dochodów pracującego na 



podstawie umowy o pracę Studenta oraz alimentów na pierwsze dziecko żony studenta w wysokości 400 
zł miesięcznie. Jakie dokumenty musi złożyć Student? Musi do wniosku dołączyć: zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i małżonki (w przypadku małżonki będą one zerowe), 
zaświadczenie z ZUS, a także kopię legitymacji syna i kopię aktu urodzenia córki, kopię wyroku 
sądowego w sprawie zasądzonych alimentów, zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów 
przeliczeniowych. Wynagrodzenie Pana X wyniosło w roku 2016 brutto: 24.000,00 zł, składki na 
ubezpieczenie społeczne wyniosły: 3.290,40 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne: 1.863,84 zł, podatek 
wyniósł: 1.332 zł.  
Obliczenia: 

 

Lp. 

 

Źródło dochodów 

 

 

ojciec / opiekun / mąż 

 

matka / opiekunka / żona 

 

student / dzieci 

1.  Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w  

zakładzie pracy (przychód pomniejszony 
o koszty uzyskania, podatek dochodowy, 

składki na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne) 
 

------------- -------------- 17.513,76 

2.  Dochód z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego w tym grunty 

przeliczeniowe 

(zaświadczenie  z gminy) 

 

-------------- -------------- 3.865,50 

3.  Dochód z tytułu prowadzenia 

działalności podlegającej 

opodatkowaniu  

 

------------- ------------- --------------- 

4.  Emerytura, renta 

(numer emerytury, renty) 

 
 

-------------- -------------- --------------- 

5.  Dochód z innych źródeł 

(opodatkowanych i nieopodatkowanych) 

 
 

-------------- 4.800,00  

(alimenty) 

--------------- 

6.  Łączny dochód z wyżej wymienionych 
źródeł wynosi 

 
-------------- 4.800,00 21.379,26 

7.   

Łączny dochód* 

26.179,26/4 os=6.544,82 
* łączny dochód wszystkich członków rodziny podzielony przez ilość osób 

8.  Liczba osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym 
(zgodnie z tabelą na odwrocie) 

 

4 osoby 

9.  Miesięczny dochód na jedną osobę 
 

 

 

słownie: 
pięćset czterdzieści pięć złotych 40/100 

liczbowo:  

545,40 zł 
 
 
Obliczenie dochodu studenta z tyt. Umowy o pracę: 
24.000- (3.290,40 + 1.863,84 + 1.332)= 17.513,76 
 
Obliczenie dochodu studenta z tyt. Prowadzenia gospodarstwa rolnego: 
1,5* 2.577= 3.865,50 zł 
 

9. Dalsze informacje oraz decyzje w sprawie stypendiów zostaną zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie. 
 
 

 
 
 
 
 


