
I N F O R M A C J A  
d o t y c z ą c a  z a s a d  p r z y z n a w a n i a  ś w i a d c z e ń  p o m o c y  m a t e r i a l n e j  

 
W roku akademickim 2020/2021 studenci I roku będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia: 

1) stypendium socjalne, 
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
3) stypendium rektora – składanie wniosków zostało zakończone 30.10.2020 r. 
4) zapomogę. 

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne będą w systemie 
USOSweb nie wcześniej niż 1 października 2020 r., link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl - proszę śledzić informacje na 
stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału). 
Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym 
podczas rejestracji na studia. W przypadku pojawienia się problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w 
https://cas.uwm.edu.pl. 
 
Wypełnienie wniosków w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski  
(nie mogą posiadać napisu „NIEZATWIERDZONE”) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dziekanacie.  
 

Termin składania wniosków od 1 do 10 dnia każdego miesiąca; ostatnie wnioski do 10.06.2021r. 
 
Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.  
Wysokość dochodu netto na członka rodziny uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku 
akademickim 2020/2021 wynosi 1050 zł netto miesięcznie na członka rodziny. 
WAŻNE !!! 
W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. kwoty 528 zł), student ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej/centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie ww. 
zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium. 
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się 
orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny). 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dostarczenie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 2 kopii orzeczenia + oryginał 
do wglądu wraz z podpisaną „Zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (do pobrania ze strony - 
http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania).  
Powyższe dokumenty można dostarczyć do BON listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po potwierdzeniu za 
zgodność z oryginałem, BON odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia. 
Student powinien wypełnić dostępny w systemie USOSweb formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
zatwierdzić go, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
otrzymaną 
 z BON. 
Siedziba BON: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. 
+48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl 
 
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w 
trudnej sytuacji życiowej (którą należy udokumentować), spowodowanej w szczególności: śmiercią członka rodziny, utratą 
przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów, długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego 
rodziny, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną. 
 
Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (w 
przypadku ubiegania się o stypendium socjalne) określa Regulamin świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie dostępny na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-

pomocy-materialnej 
 
 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 dnia każdego miesiąca 

Informacji na temat świadczeń pomocy materialnej udziela:  
Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Michała Oczapowskiego  4, pok.13; 10-719 Olsztyn; 

 Jadwiga Woroniecka, stanowisko ds. pomocy materialnej,  tel.  089 523-35-71; adres e-mail:jadwiga.woroniecka@uwm.edu.pl 
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