STYPENDIUM SOCJALNE
To jedno ze świadczeń pomocy materialnej dla studentów UAM, przyznawane jednokrotnie na cały
rok akademicki. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, koniecznie przeczytaj nasze wskazówki
do końca.
W jaki sposób możesz starać się o stypendium?
To bardzo proste! W terminach ustalonych przez Uczelnię (na pewno w październiku; szczegółowy
harmonogram

pojawi

się

niedługo

na

stronie

https://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-

materialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej) powinieneś złożyć wniosek o przyznanie stypendium
socjalnego.
Jak to zrobić?
1. Wchodzisz na stronę https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default,
i logujesz się za pomocą swoich danych do systemu USOSweb (pesel i hasło).
2. Wybierasz kolejno: „Dla wszystkich” → „Wnioski” → „Oświadczenie o dochodach
za 2016 rok”.
3. Wypełniasz i rejestrujesz oświadczenie o dochodach Twojej rodziny.
4. Po zarejestrowaniu oświadczenia, w tym samym miejscu, co poprzednio, wybierasz „Wniosek
o stypendium

socjalne

na

rok

akademicki

2017/2018

–

studia

stacjonarne”

lub „Wniosek o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 – studia niestacjonarne”.
5. Wypełniasz i rejestrujesz wniosek.
6. Jeśli oba dokumenty widnieją jako zarejestrowane, wówczas drukujesz je, podpisujesz i wraz
z potrzebnymi załącznikami, które zaznaczasz w trakcie wypełniania wniosków, zanosisz
do wydziałowego dziekanatu.
7. Oczekujesz na wyniki ;)
Załączniki, czyli must be podania o stypendium
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez WSZYSTKICH pełnoletnich
członków rodziny w 2016 roku (dla przypomnienia: w skład rodziny wchodzisz Ty, Twoi rodzice
lub prawni opiekuni, rodzeństwo),
- zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzane przez podatników,
czyli członków Twojej rodziny, w 2016 roku,
- dokumenty, umożliwiające określenie Twojej sytuacji materialnej (dokumenty z informacją
o wysokości dochodów pracujących rodziców, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach

alimentacyjnych, decyzje w sprawie rent itp.),
- w przypadku dochodów nieopodatkowanych – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/rpms-2016/zal-4.pdf),
- w przypadku uczącego się rodzeństwa – zaświadczenia ze szkół,
- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu –
oświadczenie podatnika o dochodzie netto.
Zwiększenie stypendium z tytułu zakwaterowania
W przypadku, jeśli codzienny dojazd utrudniałby lub uniemożliwiałby Ci studiowanie, możesz
starać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż Dom Studencki.
Zasady
- studiowanie na UAM,
- zameldowanie poza Poznaniem (w odległości min 30 km),
- zamieszkanie na terenie Poznania w trakcie trwania studiów.
Jak to zrobić?
1. W trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, zaznacz opcję dotyczącą
zwiększenia stypendium.
2. Do wniosku dołącz odpowiednie załączniki, czyli kopię najmu stancji lub oświadczenie w tej
sprawie (nie dotyczy osób, które mieszkają w Domu Studenckim UAM).
Wysokość stypendium socjalnego
Pewnie zastanawiacie się, ile wynosi stypendium socjalne. Otóż jest ono dopasowane
indywidualnie do Waszych potrzeb.
Ustalanie kwoty wygląda w następujący sposób:
Próg stypendialny – miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie = Wasze stypendium
Pamiętajcie!
Ostateczna suma będzie zaokrąglona do pełnych dziesiątek w dół.

Szczegóły, dotyczące progu stypendialnego i stawek, zostaną ustalone przez Rektora i Parlament
Samorządu Studentów UAM na początku roku akademickiego.
W roku akademickim 2016/2017 próg stypendialny wynosił 825 zł/na osobę, gwarantowana kwota
stypendium stanowiła 140zł (na miesiąc), natomiast dodatek mieszkaniowy – 130zł (na miesiąc).
Zapamiętaj!
1. Stypendium socjalne nie przysługuje Ci po ukończeniu jednego kierunku studiów. Wyjątek?
Kontynuowanie studiów na II stopniu w celu uzyskania tytułu magistra/inżyniera ect., jednak
nie dłużej niż przez okres 3 lat.
2. Stypendium możesz otrzymywać TYLKO na jednym kierunku studiów.
Więcej informacji
Dodatkowe info, w tym Regulamin pomocy materialnej, znajdziesz na stronie UAM:
https://studenci.amu.edu.pl/studia/pomoc-materialna/swiadczenia-pomocy-socjalnej
Masz pytanie? Chciałbyś skonsultować swoją sytuację? Nie krępuj się, pisz!
FB PSS: https://www.facebook.com/PSSUAM/?sw_fnr_id=907541653&fnr_t=0
Mail stypendialny: stypendia@amu.edu.pl
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej: Natalia Mąka, nmaka@onet.eu

