
Świadczenia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2022/2023 
 

 stypendium socjalne (dochód uprawniający – 1051,70) 
 stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:   
dla wszystkich których dochód nie przekracza kwoty 600,00, mieszkających w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki i którym dojazd z miejsca 

stałego zameldowania do PRz uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych (aktualne orzeczenie) 

 
DOKUMENTY: 

Składanie: elektronicznie w systemie USOSweb +  wydruki z załącznikami wysyłane do PRz Biuro Pomocy Materialnej dla Studentów, ul. Podkarpacka 1, 35-082 

Rzeszów, budynek „J”, pokój 101, 102 i 118 

 

 

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE 

dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

    

Lp. Rodzaj dokumentu   Dotyczy Uwagi 

1. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz 

z oświadczeniem o dochodach za 2021 rok – podpisany wydruk 

z systemu USOSweb 

studenta wniosek należy wypełnić elektronicznie w systemie 

USOSweb, wydrukować, podpisać i wraz 

z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową 

i rodzinną dostarczyć (wysyłać pocztą/kurierem) do 

Biura Pomocy Materialnej dla Studentów PRz, ul. 

Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów (budynek J, pokój 

101,102 i 118) 

 

2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 

rok 2021 

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 

rodzeństwa 

na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

W przypadku uzyskiwania dochodów za granicą 

również stosowne zaświadczenie w formie 

uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski. 

 

3. zaświadczenie z ZUS  lub oświadczenie członków rodziny 

zawierające informację o wysokości zapłaconych  składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2021 

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 

rodzeństwa 

wzór oświadczenia - załącznik nr 22  

 

Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który 

uzyskał dochody w 2021 roku wykazany 

w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego. 

 

https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_22_wzor_oswiadczenia_o_wysokosci_skladek_na_ubezp_zdrowotne.pdf


4. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych  osiągniętych 

w roku 2021 

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 

rodzeństwa 

wzór oświadczenia - załącznik nr 21 

  

Wykaz dochodów nieopodatkowanych 

m.in.: dochodów uzyskanych za granicą, rent 

strukturalnych, zasiłku chorobowego z KRUS, 

gospodarstwa rolnego, alimentów, dochodów na podst. 

art.27f-ulga na dzieci, kwoty diet osób wykonujących 

czynności związane z pełnieniem obowiązków 

społecznych i obywatelskich   i  innych.  

 

 

 

 

DOKUMENTY DODATKOWE 

(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

 

    

Lp. Rodzaj dokumentu   Dotyczy Uwagi 

1.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na 

zasadach ogólnych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 

rodzeństwa 

 

na zaświadczeniu powinna być informacja o formie 

opodatkowania (czy na zasadach ogólnych) 

2.  Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące 

członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

zawierające informacje odpowiednio o:  

a) formie opłacanego podatku,  

b) wysokości przychodu,  

c) stawce podatku,  

d) wysokości opłaconego podatku  w roku kalendarzowym 

2021 

 

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 

rodzeństwa 

na zaświadczeniu powinna być informacja o:  

 formie opłacanego podatku,  

  wysokości przychodu,  

 stawce podatku,  

 wysokości opłaconego podatku , 

 o roku podatkowym, którego dotyczy 

zaświadczenie -2021, 

  danych podatnika, którego dotyczy 

zaświadczenie 

 

3.  Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej sytuacji 

dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta,  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 – 600 zł 

 

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego uczącego się 

rodzeństwa 

zaświadczenie wymagane jest w przypadku, gdy 

dochód  w rodzinie  nie przekracza kwoty 600 zł  

 

załącznik nr 4 - wzór informacji w sprawie 

uzasadnienia przyczyn niedołączenia do wniosku o 

przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z 

https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_21_oswiadczenie_studenta_o_dochodach_niepodlegajacych_opodatkowaniu.pdf
https://www.dss.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/dss/system/2020/Wykaz_dokumentow_2020/dochody_nieopodatkowane_2020.pdf
https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_4_wzor_informacja_w_sprawie_sytuacji_materialnej_studenta_i_jego_rodziny.pdf


ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej studenta/doktoranta i rodziny 

studenta/doktoranta oraz o źródłach utrzymania 

rodziny 

4.  dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 18 lat 

(odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do 

szkoły) 

studenta posiadającego 

rodzeństwo poniżej 18. roku 

życia  

odpis aktu urodzenia dotyczy rodzeństwa 

niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu 

5.  zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły 

lub szkoły wyższej     

studenta posiadającego 

uczące się rodzeństwo 

pomiędzy 18. a 26. rokiem 

życia 

 

zaświadczenie na rok akademicki 2022/2023 należy 

uzupełnić niezwłocznie po rozpoczęciu roku 

akademickiego 

6.  kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważny 

dokument, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego 

małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko 

niepełnosprawne bez względu na wiek  

studenta posiadającego 

rodzeństwo/dzieci 

posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności, stopniu 

niepełnosprawności lub inny 

równoważny dokument 

 

 

7.  zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania 

bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku 

bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie 

jest wymagane również, w przypadku utraty dochodu. 

Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości 

uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i 

okresie jego otrzymywania 

 

bezrobotnych rodziców 

studenta, współmałżonka, 

niepracującego, rodzeństwa  

 

 

8.  kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego 

stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu 

rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka 

 

studenta, jeżeli przebywał w 

rodzinie zastępczej 

 

9.  kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta studenta pozostającego w 

związku małżeńskim 

 

 

10.  kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub 

separację rodziców albo kopia odpisu zupełnego lub 

skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w 

przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 

 

studenta w przypadku 

rozwodu lub separacji 

rodziców 

 

 



11.  kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty 

albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej przed mediatorem, 

dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w 

sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób 

pobierających naukę 

studenta, członków rodziny 

wnioskodawcy, jeżeli mają 

zasądzone alimenty 

 

12.  postanowienie lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o 

wysokości wyegzekwowanych alimentów 

studenta, członków rodziny 

studenta w przypadku 

uzyskania alimentów 

niższych niż zasądzone w 

wyroku lub ugodzie 

sądowej  

 

 

13.  zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości 

wypłaconego świadczenia 

studenta i rodzeństwa 

przedkładających dokument 

od komornika o 

bezskuteczności egzekucji 

alimentów 

 

 

14.  kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego 

powództwo o roszczenia alimentacyjne 

 

studenta, członków rodziny 

studenta 

 

15.  kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego 

jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka 

 

studenta, członków rodziny 

studenta 

 

16.  kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego 

jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka 

studenta, członków rodziny 

studenta 

 

17.  kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu 

zasądzającego alimenty na rzecz osób  poza rodziną lub kopia 

odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej, lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody 

zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących  

do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną 

 

studenta, członków rodziny 

studenta, jeżeli są 

zobowiązani do płacenia 

alimentów na osoby spoza 

rodziny studenta 

 

 

18.  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną 

wysokość płaconych  alimentów 

studenta, członków rodziny 

studenta, jeżeli są 

zobowiązani do płacenia 

 



alimentów na osoby spoza 

rodziny studenta 

 

19.  kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy 

ojciec jest nieznany 

studenta i rodzeństwa w 

zależności od zaistniałej 

sytuacji 

 

 

20.  kopia orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka studenta i rodzeństwa w 

zależności od zaistniałej 

sytuacji 

 

 

21.  orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej studenta i rodzeństwa w 

zależności od zaistniałej 

sytuacji 

 

 

22.  zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego 

i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia 

studenta, członków rodziny 

studenta, jeżeli doszło do 

utraty lub uzyskania 

dochodu w rozpatrywanym 

okresie z powodu 

przebywania na urlopie 

wychowawczym 

 

 

23.  dokument określający datę utraty dochodu wraz z wysokością 

utraconego dochodu i załącznikiem nr 7 do Regulaminu 

świadczeń dla studentów PRz 

studenta, członków rodziny 

studenta, jeżeli utracono 

dochód  

dotyczy 2021 r. do nadal.  

W roku akademickim 2022/2023 utratą dochodu jest 

obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności 

gospodarczej z powodu COVID-19 

 

Definicję dotyczącą utraty dochodu  określa § 12 ust. 1 

załącznika nr 3 do Regulaminu świadczeń dla 

studentów PRz  

 

wzór zgłoszenia zmian mających wpływ na prawo do 

stypendium socjalnego- załącznik nr 7  

 

załącznik nr 3 -Sposób dokumentowania i zasady 

ustalania dochodu rodziny studenta/doktoranta 

 

24.  dokument określający datę uzyskania dochodu z jego 

wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po 

studenta, członków rodziny 

studenta, jeżeli uzyskano 

Dotyczy 2021 r. do nadal 

 

https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_7_wzor_zgloszenie_zmian_majacych_wplyw_na_prawo_do_stypendium_socjalnego.pdf
https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_3_sposob_dokumentowania_i_zasady_ustalania_dochodu_rodziny_studenta.pdf


miesiącu, w którym dochód został osiągnięty wraz z 

załącznikiem nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów 

PRz 

 

dochód w rozpatrywanym 

okresie 

Definicję dotyczącą uzyskania dochodu  określa § 13 

nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PRz 

 

wzór zgłoszenia zmian mających wpływ na prawo do 

stypendium socjalnego - załącznik nr 7  

 

załącznik nr 3 -Sposób dokumentowania i zasady 

ustalania dochodu rodziny studenta/doktoranta 

 

25.  kopia decyzji organu emerytalno-rentowego o przyznaniu 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z 

podaniem wysokości świadczenia 

studenta, członków rodziny 

studenta, jeżeli utrzymują 

się z renty lub emerytury 

 

 

26.  zaświadczenie z urzędu gminy dla każdej pełnoletniej osoby 

lub nakaz płatniczy za 2021 r. lub oświadczenie  o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach fizycznych lub 

przeliczeniowych albo o nieposiadaniu przez członków rodziny 

studenta i studenta gospodarstwa rolnego w 2021 r. 

 

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego rodzeństwa 

 

w przypadku dzierżawy informacje w § 8 załącznika 

nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PRz 

 

załącznik nr 3 -Sposób dokumentowania i zasady 

ustalania dochodu rodziny studenta/doktoranta 

 

27.   przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne 

zaświadczenie z KRUS dotyczące zasiłków chorobowych za 

rok 2021 

studenta, małżonka 

studenta, rodziców, 

pełnoletniego  rodzeństwa 

 

 

28.  kopia umowy dzierżawy studenta i członków rodziny 

w przypadku oddania części 

lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny 

gospodarstwa rolnego w 

dzierżawę 

 

na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów 

o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa 

rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej 

 

29.  kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w 

przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania 

przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną 

studenta i członków rodziny 

w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do 

użytkowania przez rolniczą 

spółdzielnię produkcyjną 

 

 

30.  dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżawnego 

w przypadku jego pobierania 

studenta i członków rodziny 

w przypadku oddania części 

lub całości znajdującego się 

 

https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_7_wzor_zgloszenie_zmian_majacych_wplyw_na_prawo_do_stypendium_socjalnego.pdf
https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_3_sposob_dokumentowania_i_zasady_ustalania_dochodu_rodziny_studenta.pdf
https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_3_sposob_dokumentowania_i_zasady_ustalania_dochodu_rodziny_studenta.pdf


w posiadaniu rodziny 

gospodarstwa rolnego w 

dzierżawę 

 

31.  zaświadczenie z GOPS/MOPS o pobieranych świadczeniach 

rodzinnych za rok 2020 lub decyzja o przyznaniu tych 

świadczeń  

studenta, jeżeli w rodzinie 

jest osoba uprawniona do 

otrzymywania świadczeń 

rodzinnych (np. zasiłek 

rodzinny) 

 

 

32.  oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego 

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych 

studenta, jeżeli nie 

wykazuje dochodów 

rodziców i ukończył 26. rok 

życia lub pozostaje w 

związku małżeńskim lub ma 

na swoim utrzymaniu dzieci 

lub osiągał  w 2020 r. do 

nadal dochód nie mniej niż 

930,35 zł miesięcznie i nie 

prowadzi gospodarstwa z 

rodzicami 

 

wzór oświadczenia – załącznik nr 6 

33.  oświadczenie dotyczące zamieszkiwania w obiekcie innym niż 

dom studencki zawierające informację o miejscu, okresie 

wynajmu i kosztach w przypadku ubiegania się o stypendium w 

zwiększonej wysokości 

 

studenta  

34.  zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w 

instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

 

członków rodziny studenta  

35.  zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu 

zgłoszenia zaginięcia członka rodziny studenta 

 

członków rodziny studenta  

 

 

Sytuację rodzinną i dochodową studenta i rodziny studenta mogą przedstawić również inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 
 

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne na stronie Uczelni – studenci – świadczenia dla studentów: 

https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow 

 

https://bip.prz.edu.pl/fcp/FGBUKOQtTKlQhbx08SlkTURZeUTgtCgg9ACFDC0RGTnlBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/2/public/regulaminy/pomocy/2022/zal_6_wzor_oswiadczenia_o_nieprowadzeniu_wspolnego_gospodarstwa.pdf
https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow


Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd. 

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). 

 


