
Wykaz zdarzeń losowych uwzględnianych przez Wydziałową Komisję Stypendialną do przyznania zapomóg 
losowych w roku akademickim 2014-2015 

§ 17 pkt 6 Regulaminu 
Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
daty wystąpienia zdarzenia losowego. 

• Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie zapomogi losowej nie będą uwzględniane sytuacje 
zaistniałe przed datą formalnej immatrykulacji na studia. 

• do każdego wniosku student musi dołączyć zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny za 
ostatnie trzy miesiące oraz oświadczenie o składzie rodziny 

Zdarzenie losowe Kwota 
Zapomogi w 

zł 

Rok akademicki  2014/2015 

wysokość zapomogi w zł/sposób dokumentowania 

Śmierć członka rodziny  
(pierwszy stopień pokrewieństwa, tj. 
rodzice, rodzeństwo, dzieci własne) 

1500,00  
 

kserokopia aktu zgonu + oryginał do wglądu,  

Śmierć drugiego rodzica 2000,00  
 

kserokopie aktów zgonu obojga rodziców  
+ oryginały do wglądu 
 

Ciężka choroba studenta  
(choroby onkologiczne, udary, 
przewlekłe choroby serca, 
powypadkowe koszty leczenia). 

Do 3000,00  
 

wymagane zaświadczenia lekarskie potwierdzające leczenie, 
karty leczenia szpitalnego oraz faktury potwierdzające 
poniesione koszty leczenia, rehabilitacji; zaświadczenia o 
zarobkach członków rodziny za ostatnie 3 miesiące 

Ciężka choroba członka rodziny 
(pierwszy stopień pokrewieństwa, tj. 
rodzice, rodzeństwo, dzieci własne) 
(leczenie onkologiczne, udary, 
przewlekłe choroby serca, 
powypadkowe koszty leczenia). 

Do 1500,00  
 

wymagane zaświadczenia lekarskie potwierdzające leczenie, 
karty leczenia szpitalnego oraz faktury potwierdzające 
poniesione koszty leczenia, rehabilitacji; zaświadczenia o 
zarobkach członków rodziny za ostatnie 3 miesiące 

Choroby członków rodziny 
(pierwszy stopień pokrewieństwa, tj. 
rodzice, rodzeństwo, dzieci własne) 
 

Do 1000,00  
 

wymagane zaświadczenia lekarskie potwierdzające leczenie, 
karty leczenia szpitalnego oraz faktury potwierdzające 
poniesione koszty leczenia, rehabilitacji; zaświadczenia o 
zarobkach członków rodziny za ostatnie 3 miesiące 

Alkoholizm w rodzinie, przemoc w 
rodzinie 

Do 1000,00 
 

zaświadczenie o prowadzonym leczeniu z poradni 
rozwiazywania problemów alkoholowych, zaświadczenia z 
policji o przeprowadzanych interwencjach, wyroki sądowe, 
Niebieska Karta; zaświadczenia o zarobkach członków 
rodziny za ostatnie 3 miesiące 

Utrata pracy, zapomoga zostanie 
przyznana, jeżeli stosunek pracy 
trwał minimum 1rok w pełnym 
wymiarze czasu pracy  (1/1 etat); 
zapomoga nie zostanie przyznana, 
jeżeli utrata pracy nastąpiła z winy 
lub na wniosek pracownika  

Do 1000,00    
 

utrata pracy  
(okres zatrudnienia minimum 1 rok) świadectwo pracy, 
zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy; 
zaświadczenia o zarobkach członków rodziny za ostatnie 3 
miesiące  

Utrata renty rodzinnej; utrata 
zasiłku dla bezrobotnych; utrata 
renty zdrowotnej – minimalny 
okres pobierania 1 rok);  

Do 800,00  
 

odpowiednio: świadectwo pracy, zaświadczenie o 
zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, zaświadczenie z 
ZUS/KRUS; zaświadczenia o zarobkach członków rodziny za 
ostatnie 3 miesiące  

Kl ęski żywiołowe (susza, powódź, 
gradobicie)  

do 2000,00  
 

orzeczenie komisji likwidacyjnej, zaświadczenie od 
ubezpieczyciela; zaświadczenia o zarobkach członków 
rodziny za ostatnie 3 miesiące  

Inne (np. pożar) 
 

do 2000,00  
 

odpowiednio: zaświadczenia z policji, orzeczenie komisji 
p.poż; zaświadczenia o zarobkach członków rodziny za 
ostatnie 3 miesiące likwidacyjnej, zaświadczenie od 
ubezpieczyciela  

Kradzież Do 1000,00  
 

zaświadczenia z policji o kradzieży z wyszczególnieniem 
skradzionych rzeczy, zaświadczenia o zarobkach członków 
rodziny za ostatnie 3 miesiące 



Narodziny dziecka 500,00  
 

akt urodzenia dziecka, zaświadczenia o zarobkach członków 
rodziny za ostatnie 3 miesiące 

Leczenie ortodontyczne Do 1000,00 Zaświadczenie lekarskie o konieczności leczenia 
ortodontycznego z powodów zdrowotnych, faktura za 
leczenie, zaświadczenia o zarobkach członków rodziny za 
ostatnie 3 miesiące 

• Maksymalna kwota zapomogi 3000,00 zł. 
 

  
Komisja uwzględniła sytuacje, w których zapomogi losowe nie będą przyznawane:  
1. Potrzeba opłaty czesnego, warunków, mandatów; 
2. Wyjazd w ramach programu SOCRATES- ERASMUS, MOST. 
3. Ślub studenta. 
4. Zakup okularów 
 
 


