Świadczenia pomocy materialnej dla studentów:


STYPENDIA SOCJALNE

Stypendium socjalne to forma pomocy materialnej dedykowana osobom znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu. Wypłacane jest co
miesiąc w stałej wysokości (wyjątkiem są wyrównania za miesiące kiedy stypendium nie
było wypłacane, a powinno, np. za okres od momentu złożenia wniosku, aż do jego
rozpatrzenia). Jego wysokość zależy od dochodów na osobę w Twojej rodzinie.
Niezależnie od tego ile kierunków studiujesz, możesz pobierać stypendium tylko na jednym z
nich!
Pobieranie jednego ze świadczeń nie oznacza, że nie możesz skorzystać z innych form
pomocy materialnej.
Zanim złożysz wniosek i oświadczenie o dochodach przeczytaj:
Regulamin świadczeń dla studentów UW!
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej UW:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-socjalne/



ZAPOMOGI

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym przyznawanym na udokumentowany wniosek
studenta, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu.
Zapomoga to świadczenie dedykowane osobom, które znalazły się z nie swojej winy w
przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Istnieje kilka kluczowych różnic pomiędzy zapomogą,
a stypendium socjalnym:





stypendium socjalne ściśle wiąże się z sytuacją dochodową wnioskodawcy, w
przypadku rozpatrywania wniosku o zapomogę brany jest szereg innych czynników;
zapomoga to świadczenie wypłacane jednorazowo, które można otrzymać
maksymalnie 2 razy w ciągu roku akademickiego w przeciwieństwie do stypendium
socjalnego, które jest wypłacane co miesiąc;
stypendium socjalne dedykowane jest głównie osobom posiadającym niski dochód,
natomiast w przypadku zapomogi katalog okoliczności uprawniających do pobierania
świadczenia jest o wiele szerszy.

Regulamin świadczeń wskazuje, że zapomogę można uzyskać, w szczególności w wyniku:
1) śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca
pozostawał na utrzymaniu rodzica;

2) utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów
korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;
3) utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego
rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;
4) nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;
5) nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem
najbliższej rodziny;
6) szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.
Należy jednak pamiętać, że jest to katalog otwarty. Co to oznacza? Oprócz wymienionych
zespół oceniający wnioski może uznać także inne okoliczności, które zostaną wykazane we
wniosku.
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej UW:

https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/

