POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
1. stypendium socjalne dla osób, których mc dochód netto na osobę w rodzinie nie
przekracza 850,20 zł. Student składa poprawnie wypełnione dokumenty załączniki nr 1,4,5. Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy przy ustalaniu dochodu
uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się
dochody osiągane przez: 1) studenta, 2) 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, 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. W związku z powyższym do
wniosku należy załączyć przede wszystkim: zaświadczenia z US o dochodach
osiągniętych przez wnioskodawcę, jego rodziców i pełnoletnie rodzeństwo
w roku 2012, zaświadczenia z urzędu gminy o ilości ha przeliczeniowych,
zaświadczenia ze szkół rodzeństwa o uczęszczaniu do szkoły.
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności (załączniki nr 2,4,5 wraz z kopią orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności)
3. stypendium rektora dla najlepszych studentów (podanie, załączniki nr 4, 5,
zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające uzyskaną średnią ocen w roku
akademickim 2012/2013, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub/i sportowe)
4. zapomoga - może ją otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli
trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie
trudną sytuacją materialną – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium
socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka
rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek
których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. (należy
napisać podanie, wypełnić załączniki nr 3,4,5 oraz zaświadczenie
potwierdzające zaistniałe zdarzenie).
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE UCZELNI DO 15 PAŹDZERNIKA 2013 R.
w razie dodatkowych pytań służę pomocą:
stypendium@wssmia.edu.pl
tel. 0-22 255-39-52
(godz. 8.00 – 15.00 pn-pt)

