Stypendium socjalne – w roku akademickim 2018/2019
Stypendium socjalne może otrzymywać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. w takiej,
kiedy wysokość dochodu netto osiągniętego w 2017 r. nie przekracza, kwoty 1051,70 zł netto.
O stypendium socjalne mogą wnioskować studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
1. Przy ustalaniu dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalnego uwzględnia się
dochody osiągane przez rodzinę studenta, do której zalicza się:


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, opiekunów 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.
Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do udokumentowania
dochodu rodziny oraz stanu liczebnego rodziny. Oba te czynniki decydują o wartości dochodu
miesięcznego na członka rodziny, jest on podstawą do podjęcia decyzji przez Komisję Stypendialną.
2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby,
o których mowa w ust. 1 pkt. 3:


w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził
ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci

w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15
maksymalnego kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy materialne



 nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym
oświadczeniu.
Samodzielność finansową można potwierdzić:






zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim miesięcznym dochodzie netto
w 2017 i 2018 roku,
kserokopiami umów cywilnoprawnych,
decyzją właściwego organu o przyznaniu renty,
wyrokiem sądowym zasądzającym alimenty,
zaświadczeniem z Ośrodka Pomocy Rodzinie/Społecznej o wysokości wypłacanych świadczeń
(świadczenia te nie są wliczane do dochodu studenta, za wyjątkiem świadczeń z funduszu
alimentacyjnego).

Wymagane załączniki do wniosku:
Uwaga: wszystkie osoby pełnoletnie w 2017 r. wymienione we wniosku muszą przedłożyć
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w 2017 roku lub o ich braku!
1. osoby rozliczające się z US na zasadach ogólnych:



zaświadczenie o dochodach osiągniętych w 2017 r. (powinno zawierać informacje dot. dochodu,
podatku należnego i składki na ubezpieczenie społeczne),
Zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u, lub Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA, lub wojskowego
biura emerytalnego, lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości pełnej składki na
ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonej w 2017 r.

2. osoby rozliczające się z US w formie ryczałtu lub karty podatkowej:



zaświadczenie o dochodach osiągniętych i rozliczonych w 2017 r. na zasadach ogólnych lub ich braku,
zaświadczenie potwierdzające rozliczenie się w 2017 r. w formie ryczałtu lub karty podatkowej,

Dodatkowo:
3. osoby posiadające gospodarstwo rolne:






zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o powierzchni gospodarstwa w ha przeliczeniowych,
zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w przypadku, gdy ktoś
z członków rodziny ubezpieczony jest w KRUS,
umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa w dzierżawę na podstawie
umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 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,
dokument potwierdzający uzyskanie renty strukturalnej.

4. osoby otrzymujące alimenty:






kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
kopia protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub
kopia zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
w przypadku otrzymywania alimentów w niższej lub wyższej kwocie niż zasądzona, należy dostarczyć
przekazy pieniężne potwierdzające rzeczywistą wysokość otrzymywanych świadczeń,
zaświadczenie od komornika o częściowej lub całkowitej egzekucji alimentów + zaświadczenie
z Ośrodka Pomocy Rodzinie/Społecznej o wysokości pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.

5. osoby płacące alimenty na rzecz innych osób:





kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
kopia protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub
kopia zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
przelewy pieniężne potwierdzające rzeczywistą kwotę wypłaconych alimentów.

6. rodzeństwo i dzieci studenta:





opis skrócony aktu urodzenia,
zupełny odpis aktu urodzenia, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
aktualne zaświadczenie o nauce (rodzeństwo pełnoletnie),
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (rodzeństwo pełnoletnie).

7. osoby bezrobotne:


zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do
zasiłku (z wyszczególnieniem kwoty netto pobieranego zasiłku za pierwszy pełny miesiąc).

8. cudzoziemcy podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.:


kopia ważnej Karty Polaka

9. inne:






akt zgonu członka rodziny,
zaświadczenie Policji lub innej instytucji o zaginięciu członka rodziny,
zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie
kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
kopia wyroku o pozbawieniu praw rodzicielskich.

W przypadku, gdy w toku analizy okaże się, że złożony przez studenta wniosek o przyznanie pomocy materialnej
zawiera braki formalne, student będzie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni .

