
Najważniejsze zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020. 

 

STYPENDIUM SOCJALNE I SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 

 

obowiązek przy dochodzie na członka rodziny pomiędzy 0 zł a 528 zł 

 

1. W przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie od 0 zł do 528 zł 

obowiązkowe jest  przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego 

rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. 

2. Zaświadczenie to musi zawierać informacje aktualne w bazowym roku kalendarzowym oraz w roku 

bieżącym, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się  

o stypendium socjalne. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja 

stypendialna ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi.  

5. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscu zamieszkania 

studenta i jego rodziny, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta,  

a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o której mowa 

w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 

ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia. 

6. Uznanie przez Komisje Stypendialną faktu, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób 

wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium. 

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. 

Ocena spełnienia przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości następuje na podstawie 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny. Przedłożenie 

zaświadczenia jest obligatoryjne. 

Przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy (na załączniku 4) szczegółowo uzasadnić 

fakt zaistnienia nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na 

sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć. 

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 na przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie ma 

wpływu fakt utrudnionego lub odległego dojazdu oraz wynajmowania mieszkania/akademika w Kielcach. 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

STYPENDIUM REKTORA 

Wniosek – załącznik nr 3 należy złożyć w terminie od 12 września do dnia 15 października w dziekanacie  

ds. socjalnych (pokój 5).  

Przed złożeniem wniosku w dziekanacie socjalnym (pokój nr 5) student ma obowiązek  

udać się do dziekanatu dydaktycznego (pokój 1 lub 6) w celu uzyskania na wniosku potwierdzenia wysokości 

osiągniętej średniej ocen za rok akademicki 2018/2019.  

Wnioski przyjmowane są od średniej arytmetycznej 4,30 za poprzedni rok akademicki. 

Progi średnich, od których będzie przyznawane stypendium na danym kierunku zostaną ogłoszone  

na początku listopada 2019 roku. 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia – załącznik numer 5, 23 oraz 30. 


