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Terminy składania wniosków o przyznanie
Wnioski o stypendium należy składać w okresie do dnia 20 października 2020 r. – do
Komisji Stypendialnej w Dziekanacie (Rektora) i w Kwesturze (socjalne) osobiście , za
pomocą skrzynki podawczej, która znajduje się na budynku uczelni przy wejściu lub za
pośrednictwem operatora pocztowego.

stypendia socjalne
stypendia rektora dla najlepszych studentów
stypendia dla osób niepełnosprawnych
zapomogi

Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać (stypendium rektora) w
Dziekanacie.: 85 74 99 440, 450; stypendiumsocjalne, niepełnosprawni, zapomogi w
Kwesturze: 85 7499455

stypendia ministra za osiągnięcia w nauce

Zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym studentowi, który po ukończeniu jednego
kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują
• Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania
świadczenia pomocy materialnej. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej mogą być
na stronie internetowej: www.wsmed.edu.pl
pobierane przez studenta tylko na jednym kierunku studiów na podstawie oświadczenia
studenta. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (łączny okres, w którym
danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od
ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa niż 1051,70 zł netto.
We wniosku o stypendium socjalne student wpisuje stan rodziny aktualny na dzień składania tego wniosku i dołącza do niego zaświadczenia i oświadczenia dotyczące osiągniętych przez
członków rodziny dochodów- załącznik nr 1.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz innych przyczyn (§ 24 regulaminu)dodatkowo załącznik nr 1a
STYPENDIUM SOCJALNE – dochody za 2019 rok - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1)
Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota
528 zł), musi obowiązkowo dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i
rodziny. Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i
rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.
ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO o
dochodach podlegających opodatkowaniem podatkiem
dochodowym od osób fizycznych lub ich brakiem.

O wysokości dochodów za 2019 rok ( dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta w tym student; jeżeli
rodzice rozliczali się razem (lub student/tka z małżonka/kiem – wystarczy wspólne zaświadczenie z wyszczególnieniem
oddzielnie dochodów każdej osoby.
- zaświadczenie musi zawierać informację, czy osoba ubiegająca się o zaświadczenie uzyskała bądź nie dochody
podlegające na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa)

opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym

- zaświadczenie z US zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku,
wysokości opłaconego podatku z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2019
- zaświadczenie studenta i pełnoletnich członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na
ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku 2019 (dotyczy osób, które w 2019 r uzyskiwali dochód) lub oświadczenie, do
którego będzie dołączony stosowny PIT określający wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019). (Uwaga!
Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub
emeryturę rolniczą)
Zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2019 r zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
- zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych składają członkowie rodziny, w których
posiadaniu znajduje się gospodarstwo. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2019 rok zostanie ogłoszona przez GUS we wrześniu 2020 r.
- do składu rodziny wliczane są dzieci uczące się do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok przypada w ostatnim roku studiów, do
ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek ( w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze
szkoły z podanym terminem planowanego zakończenia nauki lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).
- należy przedstawić w przypadku dziecka, które nie uczęszcza do szkoły.
- należy przedstawić w przypadku śmierci członka rodziny,
-wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów bądź odpis wyroku oddalającego powództwo. W przypadku wyroku
wydanego przed trzema laty składa się pisemne oświadczenie dotyczące jego aktualności - zaświadczenie od komornika o
całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w roku 2019,- zaświadczenie właściwego organu
przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości,
bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód;- kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego
rozwód lub separację.
- zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku – w
odniesieniu do bezrobotnych członków rodziny studenta/ również w przypadku, gdy pobierają oni naukę w systemie
niestacjonarnym. W przypadku braku zaświadczenia z Urzędu Pracy należy dostarczyć dokument potwierdzający
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
- oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (tj dochody nie wymienione w zaświadczeniu z
urzędu skarbowego np. dochody z gospodarstwa rolnego, zasiłki chorobowe, alimenty, dochody za granicą itp – załącznik
nr 6.

Zaświadczenie z ZUS, KRUS lub oświadczenie

Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta
Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół
Akt urodzenia
Akt zgonu
Zaświadczenia o wysokości zasądzonych alimentów

Zaświadczenia z PUP

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu

SKŁAD RODZINY STUDENTA:

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ:

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta;
2) małżonka studenta;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, 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.

1.świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i studentów,
2.świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
3.stypendium o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty,
4.świadczeń rodzinnych (tj.zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia
opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia
wychowawcze,
5.świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.)
6..stypendium przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a)funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pchodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych
umów albo międzynarodowych programów stypendialnych

Student jest samodzielny finansowo – załącznik nr 9
1. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym
oświadczeniu oraz spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończył 26 rok życia;
2) pozostaje w związku małżeńskim;
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 4;

W przypadku, gdy student nie jest
samodzielny finansowo, jego sytuacja
materialna jest ustalana z uwzględnieniem
dochodów studenta, jego małżonka, rodziców
i rodzeństwa studenta.

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym
w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy
kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj
(930,35)

- Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu
wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli dochód został utracony z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u
tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochód utracony i uzyskany wpisujemy we wniosku o
stypendium socjalne - załącznik nr 1. W przypadku zmiany dochodu w trakcie roku akademickiego 2020/2021 przedkładamy wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – załącznik nr 10.
DOCHÓD UTRACONY I UZYSKANY

Utrata dochodu może być spowodowana:
1)uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
2)utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3)utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4)utraty zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
5) wykreślenia z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej
wykonywania,
6)utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń lub utraty świadczeń pieniężnych wypłacanych w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
8)utraty świadczenia rodzicielskiego,
9) utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
10) utraty stypendium oraz stypendium doktoranckiego i projakościowego w przypadku
doktorantów, którzy studia rozpoczęli przed rokiem 2019/2020, to od dochodu rodziny na
wniosek studenta odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Do wniosku
należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość
utraconego dochodu.

Uzyskanie dochodu może być spowodowane:
1)zakończenia urlopu wychowawczego,
2)uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3)uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania
po okresie zawieszenia
6) uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
9) uzyskania stypendium oraz stypendium doktoranckiego i projakościowego w przypadku
doktorantów, którzy studia doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020,

Zapomogi (załącznik nr 2) - zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby,
śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na podstawie złożonych dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, z policji itp.). Zapomogę można otrzymać
dwa razy w roku akademickim.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 3) - warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności. Wysokość stypendium
specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

Stypendium rektora ( załącznik nr 7) - stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentowi, który po zakończonym roku akademickim, uzyskał ze wszystkich
przedmiotów kończących się egzaminem i wszystkich zaliczeń kończących się oceną – średnia ocen w przedziale: 4,21 – 5,00. Promuje się osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (wg kryteriów określonych w załączniku nr 8).
O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
O stypendium może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:- pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na
studia 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, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest podporządkowany kierunek studiów, - drugiego stopnia
rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria( tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,21) lub posiada
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
Stypendium otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów osiągających najlepsze wyniki każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.
Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Średnią ocen za poprzedni rok akademicki potwierdza dziekanat.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia - zgodnie z art. 181 ust. 3 i 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, o przyznanie stypendium student
może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia
studiów pierwszego stopnia.

