UWAGA STUDENCI !!!
Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków o pomoc materialna w systemie USOS będzie możliwe na
początku października (pierwsze trzy tygodnie) na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019.
Studenci starający się o przyznanie stypendium socjalnego, którzy do dochodu rodziny wliczają dochód z
gospodarstwa rolnego składają wnioski w oparciu o aktualny przelicznik dochodu z gospodarstwa
rolnego ogłoszony 24 września 2018r. przez prezesa GUS.
Studenci starający się o stypendium socjalne, którzy nie zdążą złożyć wniosku w w/w terminie będą mieli
taką możliwość w trakcie trwania roku akademickiego do dnia 5-tego każdego miesiąca. Wypłata świadczeń
pomocy materialnej następuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
Próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 950,00 zł netto/osobę.
Wysokość poszczególnych świadczeń pomocy materialnej zostanie określona przez Rektora w
porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studentów w drodze Zarządzenia.
Zwracam uwagę, że procedura składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej nie uległa zmianie i
jest taka sama jak w ubiegłym roku akademickim:
 student wypełnia wniosek w elektronicznym systemie USOSweb, następnie drukuje i wraz z
wymaganymi załącznikami dostarcza w w/w terminie do właściwego dziekanatu.
 wniosek o świadczenia pomocy materialnej student może dostarczyć do dziekanatu osobiście, przez inne
osoby lub drogą pocztową, przy czym za datę dostarczenia uważa się datę stempla pocztowego (§ 10 ust.
2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR);
 regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UR, wraz z wszystkimi załącznikami, znajduje
się na stronie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakładce: student/pomoc
materialna/dokumenty do pobrania;
 każdy wniosek musi być również podpisany przez studenta i zawierać komplet załączników wskazanych
w regulaminie. W przypadku niekompletności wniosku wzywa się studenta do uzupełnienia braków
formalnych we wniosku w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że nie dostarczenie brakujących
dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA);

Wymagane dokumenty do stypendium socjalnego:
 wniosek o stypendium z systemu USOSweb
 oświadczenie o dochodach z systemu USOSweb
 zał. nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
(do pobrania na: www.pomocmaterialna.urk.edu.pl)
 kserokopie zaświadczeń o dochodach z właściwego Urzędu Skarbowego za rok podatkowy 2017 dla
wszystkich pełnoletnich członków rodziny (bez względu na to czy wykazywały dochód czy nie);
 kserokopie zaświadczeń o zapłaconych składkach zdrowotnych odpowiednio z ZUS lub KRUS za rok
podatkowy 2017 dla członków rodziny, które wykazały dochód w Urzędzie Skarbowym lub zał. nr 10 Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 zaświadczenia ze szkół/uczelni dla rodzeństwa szkolnego lub kserokopia aktu urodzenia dla rodzeństwa
w wieku przedszkolnym.
 kserokopie zaświadczeń o posiadanych gruntach z Urzędu Gminy.
 zał. nr 8 - Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu dla wszystkich pełnoletnich
 zał. nr 9 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie ryczałtu/karty podatkowej
(jeżeli taki dochód był uzyskiwany)
 zał. nr 12 - Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim lub innym obiekcie (do stypendium w
zwiększonej wysokości)
 zał. nr 14 - Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z jednym z rodziców (dla osób
rozliczających się samodzielnie)
W dniu składania wniosku o którąkolwiek z pomocy materialnych należy posiadać przy sobie oryginały
wszystkich załączanych do wniosku kserokopii, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przez
pracownika dziekanatu.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
 student wypełnia wniosek w elektronicznym systemie USOSweb po opublikowaniu list rankingowych
(ok. 6 października), następnie drukuje i wraz z wymaganymi załącznikami dostarcza w w/w terminie do
właściwego dziekanatu;
 do wniosku należy dołączyć:





oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
(załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR) – składają
wszyscy studenci ubiegający się o stypendium;
zaświadczenie dotyczące średniej ocen (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej studentom UR) – składają studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie i ubiegają się o stypendium;
dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe zgodne z
wykazem, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom
UR – składają studenci ubiegający się o stypendium, którzy posiadają dodatkowe osiągnięcia;

 średnią ważoną ocen oblicza się zgodnie z § 25 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej. „Średnia
ważona ocen jak i dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe dotyczą,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, poprzedniego roku studiów, a nie roku
akademickiego, tzn.:






student 1 roku studiów I stopnia (1, 2 semestr) – musi spełniać warunki zawarte w art. 181 ust. 2
UPSW;
student 2 roku studiów I stopnia, II stopnia (3, 4 semestr) – średnia ważona za 1 rok studiów I
stopnia lub II stopnia, tj. 1 i 2 semestr;
student 3 roku studiów I stopnia (5, 6 semestr) – średnia ważona za 2 rok studiów, tj. 3 i 4 semestr;
student 4 roku studiów I stopnia (7, 8 semestr) – średnia ważona za 3 rok studiów, tj. 5 i 6 semestr;
student 1 roku studiów II stopnia (1 i 2 semestr) – średnia ważona za ostatni rok studiów I stopnia, w
przypadku gdy ostatni rok studiów I stopnia dotyczył tylko 7 semestru, średnią liczymy z 1 semestru.

 stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku
studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (art.
181. ust. 1 UPSW).
 o stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:
- pierwszego stopnia przyjęty na te 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 (art. 181 ust. 2
UPSW),
- drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który
spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia (art. 181 ust. 4 UPSW).
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze
zm.);
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.);
3) regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UR, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Rektora nr 51/2016 z dnia 19 września 2016 r.

