
Informacja dotycząca pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 
 

Wnioski o n/w stypendia można składać do 14 października 2011 

Od 1 października 2011 r. student może się ubiegać o pomoc materialną w formie: 
 
1) stypendium socjalnego; 
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; 
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; 
6) zapomogi. 
Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą na wniosek studenta,                
z tym że stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi 
przyznawane są przez kierownika jednostki organizacyjnej, a stypendium rektora dla najlepszych 
studentów przez rektora.  Student, który nie złoży wniosku o stypendium rektora, pomimo swojej 
wysokiej średniej lub innych osiągnięć, nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu 
stypendium. 

Każdy student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń 
pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (art. 184. ust. 7). (zał nr 10) 
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium 
socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych 
studentów i zapomogę tylko na jednym ze studiowanych kierunków według własnego wyboru.  
 
1.Stypendium socjalne – ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej.  
2.Zwiększenie stypendium socjalnego - dodatkowo z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 
obiekcie innym niż dom studencki (należy dołączyć zaśw. z domu studenckiego(zał 4) lub 
oświadczenie (zał.5) i umowę najmu, w której wymieniony jest student) 
 
Od 1 października 2011 r. dochód uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego -750 zł 
netto na jedną osobę w rodzinie.  
 
Do wniosku o stypendium socjalne (druk dostępny w dziekanacie lub na stronie internetowej Uczelni) 
należy dołączyć komplet n/w dokumentów: 
-     ośw. o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (zał. nr 10) 
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za 2010 r. wszystkich pełnoletnich              

na dzień składania wniosku członków rodziny (studenta również, nawet jeżeli nie uzyskał 
dochodu), 

- jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, należy dostarczyć zaświadczenie                   
z ZUSu o wysokości składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne  za 2010r. 

- jeżeli członek rodziny rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym, należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego 
zryczałtowanego podatku, oraz oświadczenie podatnika (zał. nr 8 do Regulaminu PM; druk 
dostępny na stronie internetowej UR), na którym muszą być podane następujące informacje  
a) wysokość i forma opłacanego podatku dochodowego, 
b) wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne, 
c) wysokość należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) wysokość dochodu po odliczeniu składek i podatku 



- zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły lub szkoły wyższej, (odpisy aktów 
urodzenia dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły) 

- zaświadczenia z Urzędu Gminy za ostatni rok rozliczeniowy (2010) jeżeli rodzina posiada 
gospodarstwo rolne, w zaświadczeniu musi być podana ilość ha przeliczeniowych, 

- oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu 
niepodlegającego opodatkowaniu (zał. nr 7do Regulaminu PM; druk dostępny na stronie 
internetowej UR), (jeżeli członkowie rodziny nie uzyskali takiego dochodu, też muszą 
wypełnić oświadczenie wpisując „0”)  

- zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny (jeżeli osoba bezrobotna pobiera 
zasiłek, w zaświadczeniu powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego 
świadczenia) 

- alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu oraz przekazami lub 
przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów,  

- akt zgonu zmarłego rodzica 
 
Kto może otrzymać stypendium? 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 
innym obiekcie niż dom studencki – ma prawo otrzymywać student studiów stacjonarnych 
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd  z miejsca stałego 
zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Kryteria i 
sposób przyznawania są identyczne jak w przypadku dotychczasowego stypendium 
mieszkaniowego. Stawka stypendium mieszkaniowego została ustalona na poziomie 50 zł i jest 
stawką stałą dla każdego studenta, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie. 
 
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student z tytułu 
niepełnosprawności  potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Student studiujący 
równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych tylko na jednym ze studiowanych kierunków według własnego wyboru. 
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów – zostało zastąpione dotychczasowym 
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może 
otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym.  
Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą na wniosek studenta przez rektora. 
Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą być przyznawane w liczbie nie większej niż 
10% liczby studentów każdego roku na danym kierunku studiów prowadzonym w uczelni. 
 

 

 
 
 
 
 
 


