ZAPOMOGA
KOMISJA STYPENDIALNA ISNS UW

PODSTAWOWE INFORMACJE
Zapomoga przyznawana jest studentom, którzy z przyczyn
losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej. Jest przyznawana jednorazowo i jest to
świadczenie bezzwrotne.
Jeden student ma prawo do dwóch zapomóg (przyznanych z
dwóch różnych powodów) w ciągu roku akademickiego.
Maksymalna wysokość zapomogi to 5500 zł.

PRZESŁANKI

ZAPOMOGA MOŻE BYĆ PRZYZNANA TYLKO W SYTUACJI
GDY WSZYSTKIE 3 PRZESŁANKI ZOSTAŁY SPEŁNIONE.

LOSOWOŚĆ ZDARRZENIA
Twoja trudna sytuacja materialna nie może być wynikiem
zaniedbania, nie może także być efektem zdarzenia, które
można było przewidzieć (np. zakończenie umowy o pracę na
czas określony).

PRZEJŚCIOWOŚĆ SYTUACJI
Najtrudniejsza do oceny przesłanka. Przejściowość dotyczy
znalezienia sie w trudnej sytuacji materialnej, a nie tego co ją
wywołało.

TRUDNA SYTUACJA MATERIALNA
Mimo że dochody nie stanowią podstawowego kryterium przy
ocenie wniosku o zapomogę, musisz dostarczyć dokumenty
dotyczące dochodu - bez nich nie sposob ocenic, czy losowe
zdarzenie spowodowalo znalezienie sie w trudnej sytuacji
materialnej.

ZAPOMOGA
UBIEGANIE SIĘ
W USOSweb wypełnij wniosek i oświadczenie o dochodach.
Podczas wypełniania wniosku zwróć szczególną uwagę na
uzasadnienie. Wydrukuj i podpisz oba dokumenty.
Wydrukuj oświadczenie o dochodach niepodlegających
opodatkowaniu, które musi wypełnić każdy członek Twojej
rodziny (w tym Ty).
Przygotuj dokumenty dotyczące dochodu.
Przygotuj dokumenty, które potwierdzają przedstawioną przez
Ciebie, w uzasadnieniu, sytuację
Jedną z najważniejszych części wniosku o zapomogę jest
uzasadnienie. Postaraj się w nim odpowiedzieć na 3 pytania: co
się stało? W jaki sposób spełnia to wszystkie trzy
regulaminowe przesłanki? Jakie dokumenty to udowadniają?
Do przykładowych dokumentów, które mogą potwierdzać
spełnienie regulaminowych przesłanek należą: zaświadczenia
lekarskie, dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów
związanych z leczeniem, zaświadczenie od Straży Pożarnej lub
biegłego.
Tak przygotowany komplet dokumentów dostarcz do Komisji
stypendialnej. Możesz to zrobić osobiście (od poniedziałku do
piątku, od 11 do 14, pok. 206) lub listem poleconym.
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PODSTAWA PRAWNA

KONTAKT

Ustawa prawo o szkolnictwie
wyższym, Regulamin ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Uniwersytetu

komisjastypendialna.isns@uw.edu.pl
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