
OGŁOSZENIE !!! 

Dotyczy składania wniosków o stypendium socjalne  

w semestrze letnim 2021/2022 

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium 

socjalne to 31.01.2022 r.  

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 

2021/2022, należy składać za pośrednictwem poczty polskiej lub osobiście.  

1. UWAGA!  

a. Przed złożeniem/wysłaniem wniosku należy go zarejestrować przez system Wirtualna 

Uczelnia (WU) wydrukować, podpisać wniosek i inne wymagane dokumenty. W 

przypadku, gdy nie zmieniła się sytuacja materialna rodziny, należy złożyć tylko wniosek 

(bez obowiązku wprowadzania w systemie składu rodziny) oraz zaznaczyć, że sytuacja 

materialna rodziny nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego semestru,  

b. Zarejestrowanie wniosku elektronicznego poprzez system WU nie jest złożeniem 

wniosku o przyznanie świadczenia zgodnie z Regulaminem i nie wszczyna postępowania 

administracyjnego w tej sprawie – wniosek oprócz zarejestrowania elektronicznego 

należy złożyć (wysłać za pośrednictwem poczty) w formie papierowej w terminie do 

31.01.2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. 

c. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny lub składu rodziny w stosunku do 

semestru zimowego, należy wskazać w systemie WU zaistniałe zmiany i dołączyć 

stosowne dokumenty potwierdzające wskazane okoliczności. Wszystkie dokumenty należy 

przesłać w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Przez kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą 

klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie 

dokumentu wraz z pieczątką, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z 

imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania 

dokumentów za zgodność z oryginałem oraz pieczątką instytucji. W przypadku dokumentów 

wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na 

pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X 

do strony X”.  

d. W przypadku gdy dochód rodziny w semestrze letnim, w wyniku zaistniałych zmian w 

dochodzie w semestrze zimowym, jest niższy lub równy  600 zł na osobę student ma 

obowiązek dołączyć do wniosku aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej 

o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny (wzór wniosku o wydanie 

zaświadczenia stanowi załącznik nr 9-F do Regulaminu). KS lub OKS odmawia przyznania 

stypendium socjalnego studentowi, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego ww. zaświadczenia, 

e. KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku jeżeli przyczyny 

niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były 

uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. Za uzasadniony 

przypadek uznaje się w szczególności: wypadek losowy, chorobę, niewydanie 

zaświadczenia przez urząd w wyznaczonym przez KS terminie (niewynikające z winy 

studenta), oraz udokumentowane źródła dochodu rodziny studenta nie wykazywane do 

celów stypendialnych. Student dołącza do wniosku oświadczenie (załącznik nr 9-G do 

Regulaminu), w którym przedstawia przyczynę niedołączenia zaświadczenia wraz z 

dokumentacją potwierdzającą zaistniałe okoliczności oraz źródła utrzymania rodziny.  
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