
USOSweb

Instrukcja wypełniania 

oświadczenia o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o

przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023.



Drodzy Studenci, 

poniżej została przedstawiona instrukcja wypełniania „krok po kroku” oświadczenia 

o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego na rok akademicki 2022/2023 w uczelnianym systemie USOSweb. 

Przed zalogowaniem upewnij się, że posiadasz: 

• aktualne hasło do systemu, 

• posiadasz numer rachunku bankowego, na który Uczelnia będzie wypłacała 

stypendium. 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń znajdują się na 

stronie internetowej SGSP w zakładce STUDENT – ŚWIADCZENIA.



Po zalogowaniu się do Uczelnianego Systemu USOSweb, należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI



Po wejściu w zakładkę WNIOSKI wyświetlone zostaną wszystkie wnioski, które student może zarejestrować 

oraz informacje o nich.

W pierwszej połowie ekranu wyświetlone są wszystkie wnioski, które zarejestrowałaś/zarejestrowałeś lub 

zaczęłaś/zacząłeś wypełniać.

W drugiej połowie ekranu wyświetlone są wnioski, które możesz zarejestrować.

Nazwa – informacja o rodzaju wniosku, jaki można zarejestrować

Tury – informacja o  w których można zarejestrować wniosek 

Stan – informacja dotycząca rozpatrywania wniosku. 

• W trakcie wypełniania - oznacza to, że jesteś w trakcie wypełniania wniosku.

• Zarejestrowany - oznacza to, że wniosek jest zarejestrowany w USOSweb. 

Należy go wydrukować, podpisać i złożyć do 20 października 2022 r. lub przez cały rok akademicki

2022/2023 w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Uczelni

(decyduje data stempla pocztowego)

UWAGA!!! 

Zarejestrowanie wniosku w USOSweb NIE JEST jego złożeniem w rozumieniu Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego.



Po wyborze „Oświadczenia o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego na rok akademicki 2022/2023” klikamy „zacznij wypełniać” 



Ekran 1 – rodzina studenta 

Na ekranie 1 zebrano główne regulacje prawne, na podstawie których wyliczany 

jest dochód rodziny oraz zarządzenia wewnętrzne Uczelni. 

Na tym ekranie należy uzupełnić pola dotyczące składu rodziny studenta. 

W tabeli należy podać wszystkich członków rodziny, których uwzględnisz w 

oświadczeniu. Podaj daty urodzenia oraz wybierz główne zajęcie, którym 

zajmował się odpowiednio każdy z członków rodziny w 2021 roku.

Za pomocą przycisku                   możesz dodawać członków rodziny, natomiast 

za pomocą przycisku usunąć. 

Do składu rodziny wliczyć można: 

• studenta; 

• małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok 

życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 

niepełnosprawne bez względu na wiek; 

• rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich 

utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a 

jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz 

dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 



Ekran 2

W pierwszej kolejności zapoznaj się bardzo szczegółowo 

z informacjami na temat poszczególnych dochodów oraz 

kiedy możesz zaznaczyć TAK, a kiedy NIE. 

Jeżeli nie wiesz co zaznaczyć przeczytaj krótką 

informację na końcu instrukcji (załącznik 1) . 

Pamiętaj, że należy wypełnić wszystkie pola dla każdego 

członka rodziny. W zależności od ilości członków rodziny 

i ich rodzajów dochodów będziesz kierowany do 

dalszych, poszczególnych ekranów od 3a do 3e. 



Ekran 3a 
(pojawia się do wypełnienia w przypadku wyboru TAK w 

kolumnie A na ekranie 2) 
Potrzebne dokumenty: 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za 2021 rok, 

• zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości odprowadzonej w 2021 r. 

składki na ubezpieczenie zdrowotne.

(wykaz niezbędnych dokumentów wyszczególniony jest w regulaminie świadczeń 

dla studentów SGSP) 

Na tym ekranie należy wykazać dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia, dzieła, 

rent, emerytur itd. 

W miejsce: dochód, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne wpisujemy 

dane z zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego. 

W miejsce: przychody wolne od podatku (wynagrodzenia), wpisujemy kwotę 

przychodu z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a jeżeli nie wykazano jej w 

zaświadczeniu z US, z rozliczenia rocznego PIT za 2021 r. 

W miejscu składki na ubezpieczenie zdrowotne wpisujemy kwotę 

wyszczególnioną na zaświadczeniu z ZUS lub od pracodawcy.

WAŻNE!!!! 
Należy WSKAZAĆ (TAK/NIE), czy dana osoba pracowała od 1 stycznia 2021 roku 

i pracuje w tym samym miejscu w chwili składania wniosku. Jest to bardzo ważne z 

uwagi na możliwość utraty części dochodu, wtedy dochód na członka rodziny 

będzie niższy. 

Jeżeli zaznaczono TAK - przechodzimy do kolejnego ekranu, jeżeli NIE pojawi się 

tabela, którą należy wypełnić danymi o uzyskiwanym rodzaju dochodu i okresu 
przez jaki był uzyskiwany. 



Jeżeli nie wszystkie wykazane wcześniej  dochody były 
uzyskiwane przez 12 miesięcy w 2021 roku i są 
uzyskiwane w dniu składania wniosku, tabelę poniżej 
należy wypełnić danymi o uzyskiwanym rodzaju 
dochodu i okresie, przez jaki był uzyskiwany. 

Potrzebne dokumenty: 
• PIT-y-11 za 2021 rok, 
• świadectwa pracy, 
• umowy zlecenia, 
• umowy o dzieło, 
• zaświadczenia z ZUS o rentach, emeryturach, 
zaświadczenia z Urzędu Pracy o stażach itp. (aby 
wykazać zakres dat w jakich był uzyskiwany dochód), 
• inne dokumenty, w zależności od powodu utraty 
dochodu. 

Np. alimenty lub dochód z gospodarstwa rolnego NIE 
BĘDĄ możliwe do utracenia i zostaną wliczone do 
dochodu członka rodziny.



Przy wyborze rodzaju dochodu rozwinie się lista rodzajów dochodu.

!!! PAMIĘTAJ, że nie wszystkie dochody uznaje się za możliwe do utracenia. 

UTRATA DOCHODU – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

• uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

• utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

• utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o 

rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2021 r. poz. 419 i 1621),

• wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w 

rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 

266, 1535 i 1621) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.3)),

• utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 

utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń 

lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze 

śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

• utratą świadczenia rodzicielskiego,

• utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

• utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce;

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm3tqltqmfyc4njxhe4dcnbzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrsguydiltqmfyc4nrqge4dqojugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojzgm2doltqmfyc4njxgy4tsnbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojzgm2doltqmfyc4njxgy4tsmjzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjyhe2doltqmfyc4nrqgaztsnztga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnrsguydiltqmfyc4nrqge4dqojugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm4deltqmfyc4njxhe4dkmjxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmbxgm4deltqmfyc4njxhe4dinjugy
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilruguytenrsgyyc45tfoixdcojrg42a&refSource=search
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzthaztaltqmfyc4nrsg42tiobsgi


Ekran 3b
(pojawia się do wypełnienia w przypadku wyboru 

TAK w kolumnie B na ekranie 2) 

Potrzebne dokumenty:

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości 

dochodu i stawki podatkowej za 2021 rok. 
(wykaz niezbędnych dokumentów wyszczególniony jest w regulaminie 

świadczeń dla studentów SGSP) 

Ekran przedstawia: 

• dochody uzyskane z pozarolniczej działalności 

gospodarczej, 

• Ryczałt ewidencjonowany, karty podatkowej. 

Wybieramy rodzaj dochodu, wpisujemy dochód już po 

odliczeniu wszystkich składek oraz podatku, wybieramy 

okres, w jakim dochód był osiągany oraz czy osiągany jest 

nadal. 



Ekran 3c
(pojawia się do wypełnienia w przypadku wyboru TAK w 

kolumnie C na ekranie 2) 

Potrzebne dokumenty (w zależności od uzyskanego dochodu, np.): 

- zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonego w ha przeliczeniowych za rok 2021, 

- wyrok sądu orzekający o alimentach i ich wysokości, 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwocie ulgi na dzieci. 
(wykaz niezbędnych dokumentów wyszczególniony jest w regulaminie świadczeń dla 

studentów SGSP) 

Na ekranie pojawiają się wszystkie dochody niepodlegające 

opodatkowaniu. Zostały one wyszczególnione w formie tabelek z 

rozwijanym menu do wyboru. 

Każdy pełnoletni (w dniu składania wniosku) członek 

rodziny wnioskodawcy musi złożyć oświadczenie o 

dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w 2021 r., 

nawet jeżeli takich dochodów nie osiągał (dokument do 

pobrania). 



Ekran 3d 
(pojawia się do wypełnienia w przypadku 

wyboru TAK w kolumnie D na ekranie 2) 

W przypadku alimentów płaconych na rzecz osób 

spoza rodziny, należy podać wysokość 

poniesionych wydatków w celu pomniejszenia 

dochodu w rodzinie studenta.

Wymagane dokumenty, np.: 

• Wyrok sadu orzekający o zasądzonych 

alimentach.

(wykaz niezbędnych dokumentów 

wyszczególniony jest w regulaminie świadczeń dla 

studentów SGSP) 

Za pomocą przycisku                   możesz dodać 

kolejne wydatki.



Ekran 3e
Ekran ten wyświetli się tylko i wyłącznie osobie, która w tabeli 

wyboru dochodu zaznaczyła TAK w kolumnie E,

co oznacza, że zaczęła pracę po 1 stycznia 2022 roku. 

Wymagane dokumenty, np.: 

• Zaświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 

dochodu, np. student rozpoczął pracę w lutym 2022 roku, 

wynagrodzenie za luty zostało wypłacone w lutym, wówczas 

dostarczyć należy zaświadczenie o wysokości otrzymanego 

dochodu za miesiąc marzec 2022 roku. 
(wykaz wszystkich wymaganych dokumentów wyszczególniony jest w regulaminie 

świadczeń dla studentów) 

Za pomocą przycisku                   należy dodać 

rodzaje uzyskanego dochodu, datę uzyskania oraz 

kwotę uzyskanego dochodu.



!!! PAMIĘTAJ, że nie wszystkie dochody uznaje się za dochody uzyskane. 

UZYSKANIE DOCHODU – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
• zakończeniem urlopu wychowawczego,
• uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w 
rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

• uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
• uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzsge2diltqmfyc4nbxgqytamzzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaytqltqmfyc4nbuga4temzuge


Ekran 4 
Na tym ekranie system sprawdza czy zostały 

spełnione warunki do ubiegania się o stypendium 

socjalne, bez wykazywania w składzie rodziny 

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Należy wskazać czy prowadzisz wspólne 

gospodarstwo domowe z którymkolwiek z 

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych 
poprzez zaznaczenie TAK/NIE. 



Ekran 5
Na tym ekranie wpisujesz dochody, które nie są wliczone do dochodu twojej rodziny na potrzeby ustalania 

prawa do stypendium socjalnego. Mogą one jednak mieć znaczenie w przypadku trudnej sytuacji rodziny 

gdy dochód na członka rodziny jest mniejszy niż 600 zł.



Ekran 6 

Ekran zawiera listę dokumentów, jakie musisz dołączyć do 

oświadczenia o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o 

przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023 

i złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego. 

Tabela podzielona jest na sekcje odnoszące się do 

poszczególnych ekranów jakie wypełniałeś/wypełniłaś oraz 

składu Twojej rodziny. 

Należy zaznaczyć dokumenty, które zostaną złożone wraz z 

oświadczeniem i dotyczą wszystkich członków Twojej rodziny. 



Ekran 7 
Ekran zawiera podsumowanie dochodów w odniesieniu do poszczególnych członków rodziny. 

Należy zweryfikować czy wszystkie wyliczenia są zgodne. 



Po wypełnieniu wszystkich punków przejdź dalej do 

ekranu z INFORMACJAMI 

UZUPEŁNIAJĄCYMI 
Na tym ekranie należy zapoznać się z oświadczeniami i 

odpowiednie zaznaczyć oraz przejść do kolejnego ekranu.



PODSUMOWANIE 
Na tym ekranie należy zapoznać się z informacją zamieszczoną w oknie oraz zarejestrować wniosek. 

Zarejestrowanego wniosku nie można już modyfikować, jeżeli jednak wiesz, że 

zarejestrowałeś/zarejestrowałaś wniosek z błędami zgłoś się do Działu Spraw Studenckich.

UWAGA!!!! 

PODGLĄD OŚWIADCZENIA W FORMACIE PDF ZAWIERA ZNAK WODNY „NIEZATWIERDZONE” taki wniosek nie zostanie przyjęty!!! 
Oświadczenie do wydruku znajduje się na kolejnym ekranie. 



Oświadczenia o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na 

rok akademicki 2022/2023.

Oświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na 

rok akademicki 2022/2023 NALEŻY wydrukować, podpisać oraz złożyć jako załącznik do wniosku o 

przyznanie stypendium socjalnego w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać Pocztą Polską na adres 

Uczelni.



!!! UWAGA !!!!

ZAREJESTROWANIE OŚWIADCZENIA W USOSweb
!!!NIE WYSTARCZY!!!

Oświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok 

akademicki 2022/2023 NALEŻY wydrukować, podpisać i złożyć jako załącznik do wniosku o stypendium 

socjalne wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać na adres 

Uczelni z dopiskiem „STYPENDIUM” (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego).



Poprawnie zarejestrowane oświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023 wyświetla się w panelu DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI –

stan jako „Zarejestrowany”.

Należy je wydrukować oraz złożyć z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 

2022/2023


