Informacja w związku z otwarciem tury składania wniosków o
stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego
2019/2020
Informacje wstępne
Regulamin świadczeń:
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5071&Source=ht
tps%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FSitePages%2FStrona%2520g%
25C5%2582%25C3%25B3wna%2Easpx
Stypendium socjalne na semestr letni wypłacane będzie co najwyżej przez 4
miesiące (w zależności od daty złożenia wniosku), od marca do czerwca.
Warunkiem otrzymania wypłaty za dany miesiąc jest dostarczenie papierowego,
podpisanego wniosku do jednostki w wyznaczonym terminie (terminarz
opublikowany jest w infoboksie na stronie Wniosków w USOSweb). Wniosek nie
musi być kompletny (choć powinien) – właściwy organ stypendialny będzie
wzywał do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków uniemożliwiających
obliczenie dochodu.
Do 20 lutego w USOSweb widoczne są dwa wnioski o stypendium socjalne:
a) na semestr zimowy: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20
lutego i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłatą stypendium za jeden
miesiąc;
b) na semestr letni: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20
marca i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłacaniem stypendium
za cały semestr letni.

Osoby, które składały wniosek o stypendium socjalne na semestr
zimowy roku akademickiego 2019/2020
[BARDZO WAŻNE] Nawet, jeśli wniosek o stypendium socjalne na semestr
zimowy nie został jeszcze rozpatrzony albo jeśli złożono odwołanie od decyzji
w jego sprawie
– aby otrzymywać wypłaty przez kolejne miesiące konieczne jest złożenie
wniosku o stypendium na semestr letni.
Osoby, które wnioskowały o stypendium na semestr zimowy:
a) wypełniają wniosek o stypendium socjalne na semestr letni;
b) drukują wniosek razem z ostatnią stroną, zatytułowaną Oświadczenie
składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium

socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 i bardzo
dokładnie to oświadczenie wypełniają.
Najczęstsze zmiany w sytuacji rodziny, które bezwzględnie należy zgłosić,
to:
i)
ukończenie studiów przez członka rodziny albo skreślenie go z listy
studentów;
ii)
utrata pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a
dniem składania wniosku;
iii)
uzyskanie pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r.
a dniem składania wniosku, o ile jest ona nadal wykonywana;
iv) uzyskanie emerytury;
c) jeśli w sytuacji rodziny nastąpiły zmiany, dołączają odpowiednie dokumenty
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń);
d) dostarczają wniosek do jednostki organizującej studia;
Im wcześniej złożony wniosek, tym większa szansa na nieprzerwane otrzymywanie
wypłat stypendium.
Nie ma potrzeby dołączać ponownie dokumentów złożonych w postępowaniu
ws. o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy: zaświadczeń z
urzędów skarbowych, ZUS-u, KRUS-u, itp.
Jakkolwiek “rokiem bazowym” nadal jest rok 2018, to istotne są również zmiany w
sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły w trakcie roku 2018 i po nim, aż
do dnia składania wniosku. Warto mieć na uwadze, że komisja może wystąpić o
przedstawienie dokumentów, których nie wymagała w postępowaniu ws.
stypendium na semestr zimowy. Możliwa jest zatem sytuacja, w której stypendium
w semestrze letnim będzie w innej wysokości niż w semestrze zimowy

Osoby, które nie składały wniosku o stypendium socjalne na semestr
zimowy – wnioskują o stypendium jedynie na semestr letni
a) rozpoczynają wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy,
wypełniają ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania
stypendium, zatrzymują się na ekranie 2;
b) następnie wypełniają oświadczenie o dochodach;
c) przechodzą przez kolejne ekrany wniosku o stypendium socjalne;
d) drukują oświadczenie o dochodach i wniosek bez ostatniej strony i
razem z dokumentami dostarczają do jednostki organizującej studia;
e) terminarz widnieje w infoboksie na stronie Wniosków;
i)

