FAQ - najczęściej zadawane pytania o Świadczenia
Opracowane przez samorząd studencki
Lubelskiej szkoły wyższej w rykach
na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021
1.

CZY ZASIŁKI Z MOPS MIN. 500+ I ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA
NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO WLICZAJĄ SIĘ DO DOCHODU W CELU UZYSKANIA
STYPENDIUM SOCJALNEGO NA UCZELNI?

NIE
Środki finansowe takie jak świadczenia pielęgnacyjne czy świadczenie wychowawcze (500+), nie
stanowią dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie są brane pod uwagę przy
ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Powyższe
świadczenia są w całości zwolnione z podatku.
2.

CZY MOGĘ STOSOWAĆ PRZEPISY O UTRACIE DOCHODU W SYTUACJI GDY: ,,W 2018
roku miałam umowę zlecenie od 01.12.2018 do 31.05.2019, po zakończeniu tej umowy
dostałam umowę pracę na czas nieokreślony w tej samej firmie od 01.06.2019. Między tymi
umowami nie minęły 3 miesiące’’?

Umowa zlecenie i umowa o pracę to inne formy zatrudnienia aczkolwiek u tego samego pracodawcy.
Zakończenie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia oraz podjęcie u tego samego pracodawcy w
okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy zatrudnienia na umowę o pracę nie stanowi utraty oraz
uzyskania dochodu. W związku z powyższym, do celów stypendialnych, dochód, który został
uzyskany nieprzerwanie przez cały 2017 rok, powinien być podzielony przez 12 miesięcy, o ile nadal
występuje zatrudnienie u tego pracodawcy.
Podstawa prawna: 3 pkt 2a i art. 4c ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1952, z późn. zm.); 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183, z późn. zm.); 273 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2018r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).
3.

STUDENT O NISKIM DOCHODZIE NA OSOBĘ W RODZINIE, KTÓRY UBIEGA SIĘ O
STYPENDIUM SOCJALNE, DOŁĄCZA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE TEGO STYPENDIUM
ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I
MAJĄTKOWEJ. W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE NA TEN TEMAT ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
NIEDOSTARCZENIA TEGO ZAŚWIADCZENIA. CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W
ZAŚWIADCZENIU?

Treść zaświadczenia wydanego na wniosek studenta zależy od informacji o sytuacji materialnej
studenta i jego rodziny posiadanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaświadczenie to może
zawierać informacje m.in. o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym studenta i członków
jego rodziny, przyznanych rodzinie świadczeniach, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i
jego rodziny na podstawie aktualnych (ewentualnie ostatnich posiadanych) informacji o beneficjentach
pomocy społecznej. Dostarczone przez studenta zaświadczenie jest dodatkowym środkiem
dowodowym, podlegającym ocenie przez organ przyznający stypendium (czyli rektora albo komisję
stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Student o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, który ubiega się o stypendium socjalne, dołącza do
wniosku o przyznanie tego stypendium zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej.
4.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W ZAŚWIADCZENIU?

Treść zaświadczenia wydanego na wniosek studenta zależy od informacji o sytuacji materialnej
studenta i jego rodziny posiadanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaświadczenie to może
zawierać informacje m.in. o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym studenta i członków
jego rodziny, przyznanych rodzinie świadczeniach, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i
jego rodziny na podstawie aktualnych (ewentualnie ostatnich posiadanych) informacji o beneficjentach
pomocy społecznej. Dostarczone przez studenta zaświadczenie jest dodatkowym środkiem
dowodowym, podlegającym ocenie przez organ przyznający stypendium (czyli rektora albo komisję
stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.
5.

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ OBOWIĄZEK DOŁĄCZENIA TAKIEGO ZAŚWIADCZENIA?

Reguluje to art. 88 ust. 4 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
6.

CO SIĘ DZIEJE, JEŻELI STUDENT NIE DOŁĄCZY ZAŚWIADCZENIA?

Student, który nie dołączył do wniosku zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazuje
przyczyny powyższego oraz przedstawia dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny (art. 88
ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Na podstawie złożonych przez studenta wyjaśnień i dokumentów organ przyznający stypendium
ocenia w postępowaniu administracyjnym czy wskazana przez studenta przyczyna braku ww.
zaświadczenia jest uzasadniona, a źródła utrzymania rodziny w sposób wystarczający i wiarygodny
udokumentowane.
7.

NA CO JESZCZE POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ ORGAN PRZYZNAJĄCY STYPENDIUM?

Dokonując tej oceny należy mieć m.in. na względzie, że dochód na osobę w rodzinie studenta przy
przyznawaniu stypendium socjalnego ustalany jest na podstawie źródeł dochodów wymienionych w
ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, odmiennie niż w systemie pomocy
społecznej. Ponadto art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa
zamknięty katalog osób, których dochody uwzględnia się przy przyznawaniu stypendium socjalnego.
Student i członkowie jego rodziny mogą jednakże posiadać środki na utrzymanie pochodzące ze
źródeł spoza katalogu określonego w przepisach (np. ze świadczenia wychowawczego, świadczeń
rodzinnych, oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, kredytu
studenckiego). Ponadto student może być utrzymywany przez inne osoby, niż wymienione w ustawie
jako członkowie rodziny uwzględniani przy obliczaniu dochodu rodziny studenta (np. przez osobę
pozostającą ze studentem w związku nieformalnym, dalszego krewnego). Należy również zauważyć,
że stypendium socjalne przyznawane w uczelni stanowi dochód rodziny w rozumieniu ustawy o
pomocy społecznej, a zatem otrzymanie tej formy wsparcia może ograniczyć studentowi możliwość
wnioskowania o świadczenie z pomocy społecznej. Mogą zatem istnieć uzasadnione przyczyny
niekorzystania przez studenta, mimo trudnej sytuacji materialnej, ze świadczeń pomocy społecznej, a
tym samym braku możliwości dostarczenia zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
8.

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ UPRAWNIENIA CUDZOZIEMCÓW DO UBIEGANIA SIĘ O
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ?

Uprawnienia cudzoziemców do ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej regulują przepisy
ustawy o pomocy społecznej, będącej we właściwości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Brak uprawnienia do korzystania z pomocy społecznej przez cudzoziemca stanowi, w
ocenie Ministerstwa, uzasadnioną przyczynę niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
studenta i jego rodziny.

9.

Czy mogę otrzymywać więcej niż jedno stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych lub zapomogę?

Tak
10.

Czy jeżeli powtarzam rok, to mogę pobierać świadczenia materialne?

Tak.
Student warunkowo powtarzający przedmiot lub rok może otrzymywać dostępne formy pomocy
materialnej.
11.

Czy przenosząc się na inną specjalność studiów będę dalej otrzymywać stypendium?

Tak.
12.

Co jeśli jest już po terminie składania wniosków o stypendium?

Wniosek można złożyć w kolejnym terminie, wtedy jednak nie otrzymuje się wyrównania za miesiące
poprzedzające złożenie wniosku. Komunikat o kolejnym terminie zostaje podany na stronie w
aktualnościach.
13.

Gdzie mogę pobrać wniosek o stypendium socjalne?

Wniosek jest dostępny w formie elektronicznej, po zalogowaniu się na stronie internetowej pod
adresem www.lswryki.pl
14.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Wszystkie potrzebne dokumenty można znaleźć pod adresem: www.lswryki.pl
15.

Kiedy muszę ponownie złożyć wniosek o stypendium?

Student zobowiązany jest ponownie złożyć nowy wniosek, gdy:
1)
Wystąpiły zmiany mające wpływ na wysokość przyznawania stypendium socjalnego np.
uzyskanie dochodu, utrata dochodu, zmiana w liczbie członków rodziny.
2)
Student zobowiązany jest złożyć wniosek na kolejny semestr w przypadku, gdy nie wystąpiły
zmiany mające wpływ na prawo do pobierania stypendium socjalnego. Jest to wniosek
kontynuacja.
16.

Na podstawie czego przyznawane jest stypendium socjalne?

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto
przypadającego na członka rodziny studenta osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok
akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium (o ile nie nastąpiły zmiany w sytuacji).

17.

W jaki sposób oblicza się miesięczny dochód na osobę?

Należy zsumować roczne dochody rodziny studenta, a następnie podzielić je przez liczbę miesięcy w
roku kalendarzowym (miesięczny dochód rodziny) oraz liczbę osób w rodzinie studenta (miesięczny
dochód na członka rodziny).
18.

Czyje dochody są uwzględniane podczas ubiegania się o stypendium socjalne?

Studenta; Małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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; Rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych opiekunów studenta i będące na ich utrzymaniu 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.
19.

Kiedy mówimy o samodzielności finansowej studenta?

Wszystkie potrzebne informację można znaleźć w Regulaminie świadczeń dla studentów LSW, pod
adresem: www.lswryki.pl
20.

Jakich dochodów nie należy uwzględniać przy liczeniu miesięcznego dochodu w rodzinie
studenta?

Do dochodu nie wlicza się wszystkich składowych wymieniowych w §26 pkt. 2 poniższego dokumentu:
Regulamin Pomocy Materialnej dla Studentów LSW
21.

Kiedy należy ponownie ustalić prawo do stypendium socjalnego?

Prawo do stypendium socjalnego może być ponownie ustalane w przypadku:
Utraty dochodu; Uzyskania dochodu; zmiany w liczbie członków rodziny (np. urodzenie dziecka,
zmiana stanu cywilnego, ukończenie 26 lat przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta uczące
się pozostające na utrzymaniu); Uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez
względu na wiek orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; Utraty ważności
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu zakończenia okresu, na
który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn; Innych zmian mających wpływ na
przyznanie prawa do stypendium socjalnego.
W przypadku wystąpienia, którejkolwiek z ww. okoliczności, student zobowiązany jest niezwłocznie
zgłosić ją do Dziekanatu Uczelni.
22. Kiedy można mówić o utraceniu bądź uzyskaniu dochodu?
Dokładnie mówi o tym: ,,Regulamin świadczeń dla studentów LSW’’ § 6 Postępowanie w sprawach
przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego
23.

Kiedy mogę spodziewać się wypłaty/utraty stypendium po zgłoszeniu zmiany w wysokości
dochodu?

Wypłata stypendium w zmienionej wysokości lub wstrzymanie wypłaty w przypadku utraty prawa do
niego następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane było zgłoszenie.
24.

Kiedy muszę ponownie złożyć wniosek o stypendium w zwiększonej wysokości?

W tym wypadku obowiązują te same zasady, co dla stypendium socjalnego. Wtedy należy zgłosić
zmianę i złożyć wniosek o zwykłe stypendium socjalne.

25.

Komu przysługuje stypendium w zwiększonej wysokości?

Studentom studiów stacjonarnych począwszy od pierwszego roku studiów, jeśli zamieszkuje w
podanych niżej obiektach i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
26.

Jakie są wymagane
niepełnosprawnych?

dokumenty,

aby

otrzymać

stypendium

specjalne

dla

osób

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, mogą to być: orzeczenie lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy; orzeczenie o zaliczeniu do
jednej z grup inwalidów; orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym.
27.

Czy wysokość dochodu ma wpływ na decyzję o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej
studenta.
28.

Jakie kryterium decyduje o wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych?

Wysokość Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależnione od stopnia
niepełnosprawności.
29.

Co to jest zapomoga?

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta.
30.

Komu przysługuje zapomoga?

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej.
31.

Czym jest zdarzenie losowe?

Zdarzenie losowe oznacza zdarzenie, którego nastąpienia lub momentu, w którym ono nastąpi, nie da
się z góry przewidzieć oraz jest ono przypadkowe i niezależne od woli podmiotu bezpośrednio
dotkniętego skutkami tego zdarzenia. Zdarzeniem losowym może być: nieszczęśliwy wypadek, ciężka
choroba studenta, śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar,
powódź, huragan) i inne przez, które student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
32.

Do kiedy można składać wniosek o zapomogę?

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty
zdarzenia lub ustania skutków zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. W sytuacji, gdy
zdarzenie losowe miało miejsce w okresie wakacji letnich, student może złożyć wniosek o przyznanie
zapomogi w następnym roku akademickim.
33.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Konieczne jest udokumentowanie zdarzenia losowego w celu potwierdzenia jego wystąpienia. W
zależności od rodzaju zdarzenia losowego, dołączyć trzeba takie dokumenty jak: rachunki (paragony,

faktury), dokumentację medyczną(przebyte rehabilitacje, opinię lekarza, wyniki badań, karty
informacyjne pobytu w szpitalu), opinie rzeczoznawców oraz dokumentację poniesionych strat
(dotyczy klęsk żywiołowych), akt zgonu lub inne mające znaczenie dokumenty.
34.

Ile razy można dostać zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
35.

Można dostać zapomogę dwa razy za to samo zdarzenie losowe?

Z powodu tego samego zdarzenia losowego, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z
wyjątkiem sytuacji spowodowanej ciężką i przewlekłą chorobą studenta lub członka jego najbliższej
rodziny.
36.

Jaka jest wysokość wypłacanej zapomogi?

Wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku
37.

Kiedy jest pierwsza wypłata stypendium?

Informuje się, że pierwsza wypłata w roku akademickim następuje do końca listopada z wyrównaniem
za październik

38.

Kiedy można się ubiegać o stypendium Rektora?

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.
39.

Czy każdy kto ma wysoką średnią z ocen, otrzyma Stypendium rektora?

NIE
Stypendium rektora, może otrzymać wyłącznie student znajdujący się w grupie do 10% najlepszych
studentów kierunku, z zastrzeżeniem, że jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek
zainteresowanego.

