
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Warszawa, wrzesień 2016

Regulamin przy znaw ania pomocy materialnej stu dentom
Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

I. Przepisy ogólne
§1

1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8 ustawy z dniaL7 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z2012 T. poz. 57ż zę zm.), w tym szczegółowe kryteria i tryb
udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów
mogących otrzymaó stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o
przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na
innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej i socjalnej
studenta.

2. Przepisy regulaminu stosuje się do studentów studiów wyższych odbywających studia w
Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zwanej dalej ,,UWMSC"
lub ,,Uczelńd', z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów cudzoziemców odbywających studia w
Uczelni, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

§2
Pomoc materialna dla studentów UWMSC ptzyznawana jest ze środków funduszu pomocy
materialnej dla studentów, utworzonego przez Uczelnię na podstawię art. 103 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

§3
1. Z funduszu, o którym mowa w § 2 student moze ubiegać się o następujące świadczenia;

1) stypendium socjalne,
ż) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) zapomogę.

2. Na warunkach określonych niniejszym regulaminem mogą ubiegać się o świadczenia pomocy
materialnej tównież studiujący nazasadach obowiązujących obywateli polskich:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zęzulolenia na pobyt staĘ
2) posiadaczeważnej Karty Polaka,
3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

pństwa członkowskiego Ernopejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze GospodarQzym, a także członkowie ich rodzin, o ile
mieszkaj ą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zęzwoleniana poblt
rezydenta długoterminowego Unii Europej skiej,

7) cudzoziemcy, ktorym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zęzwoleniana pobyt
czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186
ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy zdnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U, poz. 1650),

8) cudzoziemcy, którym udzięlono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

9) obyłvatele państw członkowskich Unii Europejskiej, pństw członkowskich Europejskiego
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J.

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarzę
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo
stałego pobytu.

Obywatele państw człoŃowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym t członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe
niezbędne na pokrycie kosźów utrzymania podczas sfudiów, mogą podejmować i odbywać
studia wyższe, studia doktoranckię oraz inne formy kształcenla, a takżę uczestniczyĆ w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
ztym ze osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego
dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
Cudzoziemcy, |łórzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy" lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania ptacy terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mogą podejmować i odblrłać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w
innych formach, a takłże uczestniczyć w badaniach naukolvych i pracach rozwojowych na
zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego,
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomog.

§4
Student możę również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w
budżecie pństwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe warrrnki i tryb ptzyznawanla oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne
osiągnięcia regulują odrębne przepisy.

§5
Świadczenia, o których mowa w § 3 sąptzyznawanę przez Rektora.
Od decyzji Rektora w sprawie przyznańa świadczeń, o których mowa w § 3 przysługuje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Na pisemny wniosek właściwego organu samorządu studenckiego Rektor przekazuje
uprawnienia w zakresie ptzyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych, zapomogi Komisji S§pendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Rektor powołuje Komisję Stypendialną w składzie 6 osób spośród studentów (delegowanych
przez Znząd Samorządu Studenckiego Uczelni) i pracowników Uczelni, ptzy czym studenci
stanowią większość składu komisji.
W posiedzeniach Komisji Stypendialnej uczestniczy bez prawa głosu osoba z
wykształceniem prawn iczym, dele gowan a ptzęz Rektora Uczelni.

§6
Komisja rozstrzyga wszystkie sprawy indywidualnie, na podstawie wniosku studenta, w
terminię jednego miesiąca od dnia złożeruawniosku, a jeżeli wniosek był uzupełniany - od dnia
jego uzupełnienia.
Komisja podejmuje decyzje jednomyślnie. W sprawach kontrowersyjnych, a także w sprawach
odwołań do Odwoławczej Komisji S§pendialnej, Komisja podejmuje decyĄe zWkJą
większością głosów.

§7
Komisja vqiznacza ze swego grona Przewodniczącęgo na podstawie decyzji podjętej
większością głosów. W przypadku niewyznaczęnia Przewodniczącego we wskazany sposób
Przewo dni aząc e go W znacza Ręktor.
Przewodniczący:
a) przygotowuje materiały do prac Komisji;
b) zwofuje posiedzenia Komisji nie rzadziej niżraz w miesiącu;
c) prowadzi posiedzenia Komisji;
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d) reprezentuje Komisję na zewnątrz.
Decyzję wydawaną ptzęz Komisję Stypendialną podpisuje jej Przewodniczący |ub dziŃający z
Jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
Przewodni czący mozę zostaó zmieniony w dowolnym momencie na wniosek kazdego członka
Komisji,
Przedstawiciele Komisji pełnią dyżury informacyjrLerazw tygodniu w terminach wskazanych
na tablicy ogłoszeń.

§8
Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia pomocy
materialnej stanowią decyzje administracyjne w rozumięniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. O przyznaniu bądź odmowie przyznania
świadczenia student j est informowany pisemnie.
Decyzja o ptzyznańu lub odmowie przyznania świadczeń pomocy materialnej powinna zawięrać
pouczenie o trybie odwołania.
Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Rektora - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Na pisemny wniosek Zarządu Samorządu Studęnckiego Uczelni Rektor przekazuje uprawnienie
do rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji StypendialnĄ na rzecz Odwoławczej Komisji
Stypendialnej.
Nadzór nad dzińalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje
Rektor.
DecyĄa Komisji Stypendialnej oruz Odwoławczej Komisji Stypendialnej podjęta niezgodńe z
przepisami ustawy z dńa27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz postanowieniami
niniejszego regulaminu możę być uchylonaptzez Rektora.

§9
Członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej w liczbie 6 osób, powołuje Rektor na wniosek
Zarządu Samorządu Studenckię go Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej -Curie.
Studenci stanowią większość składu komisji.
Do Odwoławczej Komisji Stypendialnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji
Stypendialnej.

§10
Świadczenia pomocy materialnej przekazywlane są na rachunek bankowy studenta lub zaltczane na
poczet opłat zńryanych z pobieraniem naŃi, w szczególności opłat czesnego, zgodnie z
dyspozycją studenta,

§ 11

1. Rektor UWMSC w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego UWMSC dokonuje
podziŃu dotacji, o któĘ mowa w art. 94 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
27 lipca 2005 r., z zastrzeżeniem ust. 2-4.

ż. Srodki pochodzące z dotacjiprzeznacza się na wypłatę stypendiów izapomog.
3. Srodki z dotacji, o której mowa w ust. I przeznaczonę na stypendia Rektora dla najlepszych

studentów przyznawarre w liczbie nie większej niż I}Yo liczby studentów kazdego kierunku
studiów prowadzonego w Uczelni stanowią nie więcej niZ 60 % środków przeznaczonych
łącznie na stypendia Rektora, stypendia socjalne otaz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na
kierunku jest mniejsza ńż dziesięó, sĘpendium Rektora dla najlepszych studentów może być
przy znane jednemu studentowi.

4. Uczelnia może ptzeznaczyć część dotacji, o której mowa w ust. 1, w wysokości
nieprzekracząącej w danym roku budżetowym 0,2Yo, na pokrywanie ponoszonych przęz
Uczelnię kosztów realizacji zadń związanych z przyłnawaruiem i wypłacaniem stypendiów i
zapomóg dla studentów.

1.

2.
J.
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§12
Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego UWMSC ustaia:

1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium socjalne,

2) wysokość:
a) stypendium socjalnego w zależności od dochodu,
b) zwiększenia stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonamych z tytułu

zamięszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niz dom studencki,
c) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
d) stypendium Rektora dla najlepszych studentów w zależności od:

- wyników w nauce oraz osiągnięć naukowych i artystycznych,
- wyników sportowych.

3) liczbę stypendiów Rektora dla najlepszych studentów wyra:żoną jako % ogólnej liczby
studentów, przy czym liczba ta nie może być większa niZ 10%o liczby studentów kazdego
kierunku studiów prowadzonego w Uczelni,

4) w ramach stypendiów, o których mowa w pkt. 3:

a) liczbę sĘpendiów Rektora dla najlepszych studentów na poszczegolnych kierunkach
srudiów,

b) liczbę sĘpendiów Rektora dla najlepszych studentów zawysokie wyniki sportowe.

§ 13

1. W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów student
zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wgasa z
ostatnim dniem miesiąca, w którym student zostŃ skreślony z listy studęntów albo ukończył
studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczęnia na
podstawie § 15 ust.2.

3. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie
powiadomió Uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 15 ust. 2, mającej wpływ
na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

4. Sfudentowi, który zostń zawieszony w prawach sfudenta wstrzymuje się wypłatę świadczeń
pomocy materialnej do czasu wydania otzeczeniaprzez komisję dyscyplinarną.

5. W okresie korzystania przez Studęnta z urlopu wypłata świadczeń pomocy materialnej ulega
zawieszeniu do czasu jego zakończęnia.

§14
Łącznamiesięcznawysokośćstypendióąoktórychmowaw§3pktli3niemożebycwyższaniż
90o/o najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzańu
nauczycieli akademickich.

§15
i. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów możę otrzymywać stypendium

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla
najlepszych sfudentów i sĘpendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym,
wskazanym przęz studenta kierunku studiów.

2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kon§muuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 i 4, chyba ze kontynuuje
on sfudia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego
magistra lub równorzędnego, jednakze nie dfużej niżprzez okres trzech lat.

3. Student jest obowiąany do zŁożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia określa zŃączniknr 1.

4. Student może równocześnie otrzymyrłać stypendium Rektora dla najlepszych studentów i
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s§pendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otr4manie tych stypendiów nie wyklucza prawa

studenta do innych świadczeń pomocy materialnej oraz ptawa do otrzymywania stypendium
przyznawanego ptzęz organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a takżę
pochodząc y ch ze środków funduszy strukturalnych Unii Europej skiej.

§i6
1. Student, który pobrał nienależne świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany do ich

zwrotu.
2. Zaniena|eź,nie pobrane świadczęnia uważa się:

1) świadczęnia pomocy materialnej wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących
ustanie lub wstrzymarrie prawa do świadczeń pomocy materialnej,

2) świadczenia przyzfiale lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznń lub dokumentów
albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta,

3) świadczenia pomocy materialnej pruyznane na podstawie decyzji, której następnie
stwierdzono nieważnośc z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rńącym
naruszeniem prawa albo świadczenia plzyznane na podstawie decyzji, która została
następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do
świadczenia pomocy materialnej.

II. SĘpendium socjalne
§17

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywaó sfudent znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

§18
1. Wysokość stypendium socjalnego zależy od miesięcznego dochodu ptzypadającego na osobę w

rodzinie sfudenta ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia27 Iipca2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym.

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego
I]WMSC.

3 . Wysokośó dochodu, o której mowa w ust. 2, nie możę być niższa ńż I,30 kwoĘ, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dńa 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr
I75, poz. 1362, z późr'. zm.), orazvłyższa ńż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. l i art. 6
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopadaZ}}3 r. o świadczęniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz.992, zpóźn. zm.).

4. Sposób udokumentowania sytuacji materialnej i socjalnej studenta określa zŃącnik nr 6 do
niniej szego regulaminu.

§19
l. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium

socjalne uwzględnia się dochody osiągane w rodzinie studenta przez:
1) studenta;
2) mńZoŃa studenta, a takżę będące na utrzymaniu studenta lub jego mńżonka dzieci

niepełnoletnie, dzieci pobieĄące naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok Ęcia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na
wiek;

3) 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.

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o
stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada2003 t. o
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świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. I, z zastrzezeniem, żę do dochodu nie wlicza
się:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie

przepisów ustawy;
2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przęz pństwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umow
albo międzynarodowych programów stypendialnych;

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzlłnywanych na podstawie ustawy z dnta 7
września I99I r. o systemie oświaty;

4) świadczeń, o których mowa w art. 1,73ai art. I99a ustawy Prawo o szkolnictwiewyższym;
5) stypendiów o charakterze socjalnymprzyznawanych ptzez inne podmioty, o których mowa w

art. 2I ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 t. o podatku dochodowym od osób
ftzy czny ch (Dz. U. z 20 12 t. poz. 3 6I, z późn. zm.).

3. Student może ubiegać się o s§pendium socjalne bezvłykazywania dochodów osiąganych przęz
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodzicow t

potwierdził ten fakt w ńożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących
przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małzeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. I pkt2,
d) osiągnął pełnoletnośc, ptzebywając w pieczy zastępczej lub

ż) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałę źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy
1,15sumykwotyokreślonejwart.5ust. 1ikwotyokreślonejwart,6ust.2pkt3ustawyz
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten
fakt w złożonym oświadczeniu.

4. W przypadku gdy członek rodziny przebyrva w insĘrtucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej
instytucji.

5. W uzasadnionych przypadkach Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja
Stypendialna, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sfuacji
dochodowej i majątkowej sfudenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację ptzy ocenie
spełnienia przęz studenta kryterium, o którym mowa w § 17.

6. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczęnia, o którym mowa w ust. 5, Rektor
albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, może wezwac studenta do
przedstawienia wyjaśnień. Niezłozenie wyjaśnień w wznaczonym terminie skutkuje odmową
przy znania stypendium socj alne go.

7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o
stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten
ustala się na podstawie powierzchni uzytków rolnych w hektarachprzeliczeniowych i wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z I ha
przeliczeńowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tj.Dz.U. z2006 r. Nr i36, poz.969, ze zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z
gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
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§20
1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w
obiekcie innym niZ dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do
uczęlni uniemożliwiałby lub w 7nacznym stopniu utrudniał studiowanie.

ż. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymac
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytńu zamieszkania z ńepracującym
małzoŃiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niZ dom
studencki.

§21
1. Prawo do sĘpendium socjalnego ustala się na podstawie wniosku studenta o przyznarńe

stypendium socjalnego, którego wzór okreśIazńącznikw ż do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku, o przyznanie stlpendium socjalnego studęnt dołącza zaświadczeńa lub

oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny oraz inne
dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

§żż
Sfudent moze otrzymywać stypendium socjalne w danym roku akademickim ptzez okres do
dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr - przez okres do pięciu miesięcy.

§23
1. Wnioski o ptzyznanie stypendium socjalnego na nowy rok akademicki składa się do 24

pńdziemlka.
ż. W przypadku nięzŁożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, wniosek o przyznanie

stypendium socjalnego może byc zŁożony do 10 dnia kazdego miesiąca, w którym wypłaca się
świadczenia.

3. Prawo do s§pendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Stypendium socjalne wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendiów za pńdziemlk,
listopad i grudzieńmoże być dokonanałącznie w grudniu.

§24
1. Student, któremu przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tylułu

załnieszkarlia w domu studenckim lub w obiekcie i.ury- niZ dom studencki ma obowiązek
powiadomić podmiot przyznającv stypendium o:

a) utracie przęz niego lub którąkolwiek z osób, o których mowa w § 20 ust. 2 tytufu prawnego
do zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niZ dom studencki,

b) podjęciu pracy przez małZonka jeśli student pobiera świadczenie na podstawie § 20 ust, 2.
2. Termin do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7 dń od dnia, w którym nastąpiły

odpowiednio:
a) utrata tyfułu prawnego do zarlieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom

studencki,
b) podjęcie pracy przęzmałżonka.

III.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§25
1. Student możę ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tyllńu

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczęniem właściwego organu, zwanę dalej ,,stypendium
specjalnym".

2. Stypendium specjalne ptzyznĄe się na udokumentowany wniosek studenta. Wzór wniosku
określa zŃączńknr 3 do niniejszego regulaminu.
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1.

2.

1J.

4.

5.

6.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego student dołącza orzęczęnie o stopniu
niepełnosprawności lub zaświadczęnie traktowane na równi ztym orzeczęnięm.

§26
Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego na nowy rok akademicki składa się do 24
pńdziemika.
W przypadku niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, wniosek o przyznanie
stypendium specjalnego może byc złożony do 10 dnia kazdego miesiąca, w którym wypłaca się
świadczenia.
Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym rłpłynął prawidłowo wypełniony
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, z zastrzeżeniem ust. 6.

Stypendium specjalne wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendiów za pńdziernik i
listopad może być dokonanałącznie w listopadzie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jestprzyznawane na okres, o którym mowa w
§ 22, jednak nie dłuzej niz do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin wazności
orzęczenia.
W przypadku utraty wazności orzeczęnia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego
kontynuację poprzedniego orzeczęnia, prawo do stypendium specjalnego ustala się od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności
poprzedniego otzęazenia jeżeli studęnt złożył wnioski:
1) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, do właściwego organu, w

terminie miesiąca od dnia utraty wazności poprzedniego orzeczenia,
2) o stypendium specjalne w terminie miesiąca od dnia wydania orzeczenia.

IV. SĘpendium Rektora dla najlepszych studentów

§27
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów moze otrzymywać student, który:
a) uzyskał zarok studiów wysoką średnią ocen lub
b) osiągnął wysokie wyniki sportowe we

międzynarodowym lub
współzawodnictwie krajowym lub

c) posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne.
Stypendium Rektora dla najlepszych sfudentów za wysoką średnią ocen może otrzymac student,
który uzyskał w poprzednim roku średnią ocen nie niższą niż 4,0a. Wysokość stypendium dla
poszczególnych progów średniej ocen, zasady :oqvIiczanta średniej określa Rektor w
porozumie niu z Zarządem Samorządu Studenckiego Uczelni.
O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów student moze ubiegać się nie
wcześniej niZ po zaliczęniupierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyięty na pierwszy
rok sfudiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady
międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
O ptzyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów moze ubiegać się również student
pierwszego roku studiów drugiego stopnia rczpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów
pierwszego stopnia, który spełnia kryteria określone w ust. 1 ma ostatnim roku sfudiów
pierwszego stopnia.
Student, który ukończył sfudia pierwszego stopnia poza UWMSC powiniendołączyc do wniosku
o ptzyznańe stypendium dla najlepszych studentów zaświadczęnie z uczelni, w której ukończył
studia pierwszego stopnia, o wysokości średniej ocęt:'za ostatni rok studiów pierwszego stopnia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje student, który złożył z wynikiem
pozytywnym wszystkie egzaniny i zaliczenia przewidziane w planie i programie studiów na

1.

4,

5.

6.

7.
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2.
J.

4.

dany rok, zgodnie z harmonogramem sesji.
8. W przypadku zdawania egzatninu/zaliczenia w terminie poprawkowym, powtarzania roku, lub

wpisu warunkowego stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje.

9. Stypendium Rektora dla najlepszych studentow ptzyznaje się na podstawie wniosku studenta na
okres jednego roku. Parugraf 22 i 23 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

10. Wzór wniosku określa zalączńknr 4 do niniejszego regulaminu.

Y. Zapomoga
§28

1. Zapomoga może byó ptzyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sltuacji materialnej.
Student możę otrzymać zapomogę nie więcej niż d,waruzy w roku akademickim.
Ztytt;łu jednego, tego samego zdarzęniastudent może otrzymac tylko jedną zapomogę.
Do sytuacji uzasadniającychprzyznanie zapomogi w szczegó|ności zalicza się:
a) ciężkąi przewlekłą chorobę studenta lub jego dziecka,
b) zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta niepełnosprawnego,
c) urodzenie się dziecka studentowr,
d) nieszczęśliwy wypadek studenta,
e) śmieró nĄbliższego członka rodziny studenta.

5. Wysokość zapomogi nie może być większaniż9Ooń najniższego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniach nauczycieli akademickich.

6. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższyn niżtrzy miesiące od wystąpienia
zdarzeńauzasadniĄącegoptzyznaniezapomogi.

7 . Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta. Wzor wniosku określa zŃącznik
ff 5. Do wniosku o przyznanie zapomogi student zńącza dokumenty potwierdzające
okoliczności, które stały się przy czyną trudnej sytuacj i materialnej.

VI. Przepisy końcowe

§29
Traci moc Regulamin pfryznawania pomocy materialnej studentom UWMSC wprowadzony
zarządzeniem ff 3l20l5 Rektora UWMSC z dnia23 vłrześnia}0l5 r.

§30
Regulamin, uzgodniony zSamorządem Studenckim, wchodziw życie z dnięm 7 paździemlka2016 r.
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ZAŁĄCZNIK NR l do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom (Jczelni Warszawskiej im. Marii SWodowskiej-CUrie

z września 20]6 r.

ośwrłnczENln o NIEpoBIERANIu śwrłncznŃ poMocy MATERIALNEJ NA
WIĘCEJ NIZ JEDNYM KIERUNKU

(nazwisko i imię studenta) (miejscowość) (datą)

( adr es sł ał e ga z amies zkani a)

Telefon kontaktowy E-mait

PESEL..... nr albumu .. roku studiów

Kierunek:

Forma studiów:

! stacjonarne

! niestac,joname

Rodzaj studiów:

! I stopnia

tJ II stopnia

Ań. 233. § l. ustawy Kodelrs karny: ,,Kto, sltładajqc zeznanie majqce słtł)ć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu

prowadzon;;nl na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlegcl kar:e pozbawienia wolności do ląt 3."
Ań. 21t ust. 1. ustawy Prąwo o szkolnictvie wyższym: ,,Za naruszenie przepisów obowiqzujqcychw uczelni oraz za cz.vny uchybiajqce godnoŚci

studenta studenl ponosi odpo*-iedzialność dyscyplinarną przed komisjq dyscyplinarnq albo przed sądem koleżeńskim samorzqdu studenckiego,

nranym dalei ,,sqdem koleżeńskim". za ten sam czyn student nie może b7,ć ufulranyjednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarnq."
Art. 184 ust. 1. ustaĄ) Prawo o szkalnictwie y)yższym ,,Student studiujqcy równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzym)ĄL'aĆ st7*pendium

socjalne, sĄlpendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, sĘpendium rektora dla najlepszych studentów i sĘpendium ministra za
wlłbitne osiqgnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów."
Ań. l84.ust. 7 ustawy Prąwo o szkolnictwie wyższym: ,,Student jest obowiązan7, do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomoa,
materialnej nawięcej niż jednym kierunku."

Świadomy(a) odpowiedzialności kamej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aż do wydalenia z uczelnl
włącznie) za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

Nie pobieram i nie ubiegam się o świadczenia pomocy materialnej w postaci*

na innym kierunku (doĘczy to również innej uczelni).

Wszelkie oświadczenia składane w postępowaniu o ptzyznanie pomocy materialnej są prawdziwe.

(czytelny podpis studenta )

Zgodńe z ustalvą zdńa29 sierpnia 1997 r. o ochfonie danych osobowych :lu1rńamzgodę na gromadzenie
i przetvłaruańe przez Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie danych osobowych do
celów stypendialnych. Jestem poinformowany, że przasługuje mi prawo do wglądu i anianylpopra\ily swoich
danych osobowych.

(czyt elłry po dpis studentą)

* Należy wpisać rodzaj świadczenia pomocy mateńalnej: stypendium socjalne, sĘpendium socjalne dla osób niepełnosprawnych, sĘpendium
Rektora dla najlepsz7;ch studentów lub zapomogu



ZAŁĄCZNIKNR 2 do Regulaminu prryznawania pomocy materialnej studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii
Skłodowskiej-Curie z września 2016 r.

Warszawa, dnia

wniosek do Rektora
U czel n i Warszawskiej im. Mari i S kłodowskiej -C urie

o przyznanie sĘpendium SOCJALNEGO
z funduszu pomocy materialnei dla studentów

w roku akademickim ............ ............../

Proszę o przyznanie mi:

! stypendium socjalnego

I stypendium socjalnego w zwiększonejwysokościz tytułu zamieszkiwania w domu studenckim

D stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom
studencki.

Część A. DANE WN|OSKODAWCY

2. Nazwisko rodowe Data urodzenia

3. Stan cywilny ...... PESEL

4. Adres stałego zamieszkania

7. Nr albumu ..,............. Rodzaj studiów: stacjonarne / niestacjonarne 8. Rok l ..,.,,,.,..,..,..

9, Kierunek: Ekonomia l st, / ll st,, lnformatyka, Elektrotechnika, Budownictwo, Geodezja i kańografia,

Turystyka i rekreacja, Pedagogika l st. / ll st,, Pielęgniarstwo, Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne

Gzęść B. PRZYZNANE Ml STYPENDIUM SOCJALNE:

D proszę zaliczyć na poczet należnych opłat związanych z pobieraniem nauki, w szczególności opłat
czeSnego

D proszę przekazać na rachunek bankowy

Nazwa Banku

Właściciel rachunku bankowego

Numer rachunku

(podpis studenta)

Miesięczny dochód netto prrypadający na jednego członka rodziny studenta, według załączonych
zaświadczeń wynosi ż.



Część C. INFORMAą'E O DOCHODZ|E

oświadczam, iż moja rodzina składa się .,.,...,.....,.,... osób pozosĘących we wspÓlnym gospodarstwie

domowym, które w roku .......,... ... uzyskaĘ następujące dochody:

Częśc D. DoDATKoWE UzAsADNlENlE WNlosKu

Lp. lmię i nazwisko Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

miejsce pracy, inne źródła
utrzymania

Dochód
roczny

1
WNlOSKODAWCA

2.

3.

4

5.

6.

7,

8.

9,

10.

11.

12.

13.

14.

Łącznie.

WYPEŁNIA UczELNlA

potwierdzam prawidłowość wypełnienia wniosku orazzłożenle podpisów w mojej obecności.

(data przyjęcia Wniosku) (czytelny podpis pracownika Uczelni)

KONTROLAWN|OSKU

L.p" KWESTURA UWAGI

1 Wypełnienie wniosku

2. Załączone dokumenty

3. Łączny dochód rodziny

4. Miesięczny dochód rodzinny

5. Liczba osób w rodzinie

6. Miesięczny dochód na osobę
Data i podpis



4. Adres stałego zamieszkania

ZAŁĄCZNIKNR 3 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii
Skłodowskiej-Curie z września 2016 r.

Warszawa, dnia

wniosek do Rektora
Uczel n i Warszaws kiej im. Mari i Skłodowskiej-C urie

o pnzyznanie stypendium speciainego dla OSOB N|EPEŁNOSPRAWNYCH
z funduszu pomocy materialnei dla studentów
W roku akademickim ........,...

GzęśćA. DANE WN|OSKODAWCY

2. Nazwisko rodowe Data urodzenia

3. Stan cywilny ...,., PESEL

6. Telefon kontaktowy( . . ) ....lub ..........,

7. Nr albumu .....,..,......, Rodzaj studiow: stacjonarne / niestacjonarne 8. Rok l .......,........,
9. Kierunek: Ekonomia l st. / ll st., lnformatyka, Elektrotechnika, Budownictwo, Geodezja i kańografia,

Turystyka i rekreacja, Pedagogika l st. / ll st., Pielęgniarstwo, Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne

Częśó B. PRZYZNANE MlSTYPENDIUM:

! proszę zaliczyó na poczet naleznych opłat związanych z pobieraniem nauki, w szczegolności opłat
czesnego

I proszę przekazać na rachunek bankowy

Nazwa Banku

Właściciel rachunku bankowego

Numer rachunku

(podpis studenta)

Częśó C. INFoRMAGJE o NlEPEŁNosPRAWNoŚcl

Stopień niepdnosprawności lub grupa inwalidzka

okres ważności orzeczenia,,
a) od dnia .... do dnia
b) okres stały**.



Gzęśó D. DoDATKoWE UzAsADNlENlE WNlosKu

WYPEŁN|A UczELNlA

potwierdzam prawidłowość wypełnienia wniosku oraz złożenie podpisów w mojej obecnoŚci.

(data przyjęcia wniosku)

*właściwe podkreślić

(czytelny podpis pracownika Uczelni)



ZAąCZNlK NR 4 do Regulaminu pżyznawania pomocy materialnejstudentom UczelniWarszawskiej im. Marii
Skłodowskiej-Curie z września 2a16 r.

Warszawa, dnia

wniosek do Rektora
Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

o przyznanie sĘpendium
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW
z funduszu pomocy materialnej dla studentów
w roku akademickim ............

Działając na podstawie ań. ,l73 ust, 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz.U,z2012r.poz.572zezm.)oraz§3ust. 1pkt3wzwiązkuz§27Regulaminuprzyznawaniapomocy
materialnej studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uprzejmie proszę o
przyznanie mistypendium rektora dla najlepszych studentów za.
wysoką średnią ocen
wysokie wyniki spońowe we współzawodnictwie kĘowym lub międzynarodowym
osiągnięcia naukowe
osiąg nięcia ańystyczne.

Część A. DANE WN|OSKODAWCY

2. Nazwiskorodowe Dataurodzenia l_|_l-|_1_1-1_1_I_1_1

3. Stan cywilny PESEL l_ l_ l_ |_ l_ |_ |_ l_ I_ l_ l_ l

4. Adresstałegozamieszkania,.,....,....... . - : . :: 
-. 

-

7. Nr albumu ,...,.........,, Rodzaj studiów: stacjonarne / niestacjonarne 8. Rok l ...,...,.,........
9. Kierunek: Ekonomia l st, / ll st., lnformatyka, Elektrotechnika, Budownictwo, Geodezja i kańografia, Turystyka i

rekreacja, Pedagogika l st. / ll st., Pielęgniarstwo, Zdrowie publiczne, Ratownictwo medyczne

Część B. PRZYZNANE MI STYPEND|UM:

n proszę zaliczyć na poczet naleznych o$at związanych z pobieraniem nauki, w szczegolności opłat
czesnego

! proszę przekazac na rachunek bankowy

Nazwa Banku

Właściciel rachunku bankowego

Numer rachunku l_ |_ | l_ l_ l_ l_ | l_ l_ |_ l_ | l_ |_ |_ |_ l |_ |_ |_ |_ | l_ |_ l_ |_ | l* l_ |_ |_ l

(podpis §udenta)

część G. oŚWlADczENlA
Oświadczam, że znane mi są postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz
Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentow Uczelni Warszawskiej im.
Marii Skłodowskiej-Curie



świadoma/y odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych lub
niepełnych danych oraz obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oświadczam, że podane we wniosku i

we wszystkich załączonych dokumentach dane i informacje są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym,

ponadto oświadczam, że świadczenie będę pobierać tylko i wyłącznie na tym kierunku studiow i tYlko na Uczelni
Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Jestem/nie jestem absolwentem studiów wyższych** (nie dotyczy osób, które kontynuują studia po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu magistra).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na gromadzenie i

przetwazanie przez Uczelnię Warszawską im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie danych osobowych do celów
stypendialnych. Jestem poinformowany, że pvysługuje mi prawo do wglądu i zmiany/popravvy swoich danych
osobowych.

ZaĘczone przeze mnie zaświadczenia i inne dokumenty dołączone do wniosku są zgodne z prawdą, a załączone
kopie dokumentów są zgodne z oryginałami

" "a;#iiłi,ńł;il 
;ii,i#ńi;i 

" "

* właściwe podkreślić

Gz$ć D. DODATKOWE UZASADN|ENIE WN|O§KU

W przypadku wniosku o prżyznanie stypendium na podstawie wysokich wyników spońowych

W przypadku wniosku o przyznanie stypendium na podstawie osiągnięć naukowych

W przypadku wniosku o przyznanie stypendium na podstawie osiągnięć ańysĘcznych

Załączam następujące doku menty, potwierdzające Mw osiąg n ięcia:

WYPEŁN|A UczELNlA

Potwierdzam prawidłowość wypełnienia wniosku orazzłożenie podpisów w mojej obecności.

'd;i; 
óiżvióiii'ńiii,'śi" j i"żń;ińi ń,jpiś ;;#ńi;' u.ćżóińii'

W przypadku wniosku o przyznanie stypendium na podstawie wysokiej średniej (wypełnia Dziekanat}

Student zaliczył wszystkie egzaminy w roku akademickim .,,....,....l...,....,..... i uzyskał średnią ocen,,.,,.,,....

data i podpis pracownika Dziekanatu

(czvtełnv pod pis studenta)



ZAŁĄCZNIKNR 5 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uczelni Warszawskiej
im. Marii Skłodowskiej-Curie z wTześnia 2016 r.

Warszawa, dnia .,,..,...,

wniosek do Rektora
Uczel n i Warszawskiej im. Marii S kłodowskiei-C u rie

o przyznanie ZAPoMoGl
z funduszu pomocy materialnej dla studentów
w roku akademickim ............

Część A. DANE WNIOSKODAWCY:

2. Nazwisko rodowe Data urodzenia

3. Stan cywilny ....., PESEL

4. Adres stałego zamieszkania

6. Telefon kontaktowy ,.,.lub .,......,,

7. Nr albumu ..............., Rodzaj studiow: stacjonarne / niestacjonarne 8. Rok akademicki. ............ l

Część B. PRZYZNANĄ Ml ZAPOMOGĘ:

D proszę zaliczyó na poczet należnych opłatzwiązanych z pobieraniem nauki, w szczegolnościopłat
czesne9o

! proszę przekazaó na rachunek bankowy

Właściciel rachunku bankowego

Numer rachunku

(podpis studenta)

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta, według zaĘczonych
zaświadczeń wynosi zł.

Część C.

Oświadczam, iz moja
domowym, ktore w roku

lNFoRMAGJE o DocHoDzlE

:::::: :-:ili ]l] ;;y"k;, ;".i#,?j.::'.T:r'ffich 
we wspólnym gospodarstwie



__]

--]

-

Część D. uzAsADNlEN!E WNlosKU *

INFORMACJA: Zapomoga może być prryznana studentowi, który zprzyczyn losowych malań się przejściowo w trudnej §}tuacji
materialnej. Swiadczenie to nie przysługuje jezeli trudna sluacja nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną
sytuacją materialną (w takim przypadku sfudęnt może ubiegać się o s§pendium socjalne). O zapomogę można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niżtrzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi. Student może otrzymać zapomogę nie
więcej niZ dwarazy w roku akademickim.

* 
Naleźg, ttpisać zdanenie losotł,e (obligaloryjnie)

ZAŁĄCZNII{:
l. ....................

2. .,.....,..,........

3. .........,,........

VVYPEŁN|A UczELNlA
Potwierdzam prawidłowośó wypełnienia wniosku orazzłożenie podpisów w mojej obecności.

|-

(d ata pŻyjęci a wn iosku)

Lł-1--

(podpis pracownika uczel ni)

KONTROLAWN|OSKU

KWESTURA UWAGI

1, Wypdnienie wniosku i ;l

2, Załączone dokumenty

i 3. , Łączny dochód rodziny

4. iMiesięczny dochód rodzinny

5. Liczba osob w rodzinie

6. IMiesięczny dochód na osobę

Data ipodpis

maeisce pracy, inne źródła
utrrymania

5.

8.



Zalączniknr ó do Regulaminu pomocy materialnej z września 2016 n

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną i socjalną studenta. ZaŚwiadczenia
lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i członków jego rodziny:

1) zaświadczeńa z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych ptzęz człoŃów
rodziny w roku kalendarzowym poprzedzĄącym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób firycznych na zasadach
ogólnych,

2) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rczliczĄą się na podstawie
przepisów o myczŃowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przezosoby ftzyczne,

3) oświadczeńa człoŃów rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym
poprzedzĄącym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegająoego opodatkowaniu

4) zaświadczenie właściwego organu grnlny lub nakaz płaffiiczy o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrazonej w hektarach ptzeliczeńowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprz edzającym okres zasiłkowy,

5) umowę dzierżawy, w prąrpadku oddania części lub całości znajdĄącego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartĄ stosownie do
przepisów o ubezpieczeńu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w
dzierżawę w zrviązku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozrroju
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej,

6) umowę zav,łarĘ w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
do uĄrtkowania przez rcIńczą spółdzielnię produkcyj ną,

7) przekazy lub przelewy pienięźne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia rla tzecz osoby
spoza rcdziny,

8) kopię odpisu wyroku sądu zasądzĄącego alimenty na tzęaz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zavnerającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu
zatwiętdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, atakże:
a) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faklyczną wysokośó otrzymanych

alimentów oraz zaśńadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentóW a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku
uzyskania alimentów niżsrych ńż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie
przedmediatorem

b) oświadczęnie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaśńńczęńę komomika o
wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza
w przypadku uzyskania alimentów vłyższychniż zasądzonę w wyroku, ugodzie sądowej
lub ugodzie przed mediatorem

9) dokument określający datę utraĘ dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

l0)dokument lub oświadczęńe określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego
pełnego miesiąca przez członka rodzrny;

l1)inne dokumenĘ wskazujące na wielkość uzyskanego dochodu lub sytuację materiahą
studenta.

Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
stypendium socjalnego:

l) odpis skrócony aktu małżeństwa,
2) odpis skrócony aktuzgonu,
3) dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa lub dzieci studenta (odpis skrócony aktu



urodzenia, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia legitymacji lub zaświadczęnie zę
szkoŁyluczelni na, którym widniej data urodzenia),

4) orzeczęnielzaświadczenie o niepełnosprawności dzieckalrodzeństwa studenta,
5) zaśwtadczenia o uczęszczaniu rodzęństwa/dzieci studenta do szkoły lub szkoły v,ryższej (za

równoważne uznaje się oświadczenie studenta; Uczelnia przygotowŃa wzór takiego
oświadczenia),

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekaj ący rozwód lub separację,
7) zaświadczęńe zurzędu pracy o statusie bezrobotnego.

DokumenĘ wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne w nviększonej wysokości z
tytułu zamieszkania w obiekcie innym nż dom studencki:

1) tytuł prawny do korzystania z lokalu,
2) dokument potwierdzaj ący zameldowanie w danym lokalu.

Dokumen§ wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zrviększonej wysokości z
tytułu zamieszkania z niepracującym maDonkiem lub dzieckiem studenta w obiekcie innym
nż dom studencki:

1) ty.tuł prawly do korzystania z lokalu,
2) dokument potwierdzający zameldowanie mńżonka lub dziecka sfudenta w danym lokalu,
3) zaśitadczęnie zUrzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego małżonka,
4) akt urodzenia dziecka,


