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M A T E R I A L N A

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przewiduje możliwość dofinansowania
w 2003 roku najważniejszych zadań w zakresie działalności kulturalnej i naukowej, realizowanych przez samorząd studencki, koła naukowe, chóry akademickie,
zespoły artystyczne, itp. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego złożyli 22 wnioski, z których Prorektor ds.
Studenckich za priorytetowe uznał 16 zadań. Wskazane
wnioski zostały przesłane do Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu, a o wynikach z przydzielonych
dotacji otrzymamy informację w kwietniu 2003 r.

INFORMACJE
Zwolniły się miejsca w Domach Studenckich. Zainteresowani studenci mogą składać podania do Prorektora
ds. Studenckich. Miejsca w DS. przydzielane są na bieżąco po złożeniu podań.

POMOC MATERIALNA
W semestrze zimowym roku akademickiego
2002/2003 z pomocy materialnej dla studentów dziennych Uniwersytetu Zielonogórskiego skorzystało ok.
2.980 osób pobierając w formie wypłat ok. 3.540 świadczeń. Ponadto w formie ulgi za cały semestr, jak również
z jednorazowej ulgi w opłacie za zamieszkanie w Domu
Studenta skorzystało ok. 240 osób.
W semestrze zimowym wypłacane były następujące
świadczenia: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki
w nauce, dopłaty do zakwaterowania poza DS., stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, stypendium Rządu RP dla obcokrajowców i zapomogi.

ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW

Dział Spraw Studenckich informował studentów
o możliwości uzyskania pomocy materialnej z innych
źródeł niż uczelnia, z których mogą dodatkowo uzyskać
świadczenia. Takimi jednostkami są Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gorzowie
Wielkopolskim, Filia w Zielonej Górze, która przyznała
41 stypendiów rocznych uprawnionym studentom oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Studenci niepełnosprawni nadal mogą skorzystać z pomocy materialnej proponowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach programu celowego Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. „STUDENT - pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym”. Udogodnieniem tego
programu jest możliwość skorzystania z pomocy materialnej zarówno studentów studiów dziennych, jak
i zaocznych.
Informujemy studentów, którzy planują ubiegać się
o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni
w roku akademickim 2002/2003, że podania będą
przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28
lutego 2003 roku.
Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego obowiązany jest do złożenia podania na odpowiednim formularzu oraz załączenia do podania dowodów dokumentujących sytuację materialną jego rodziny
tj.:
1. dot. przychodów w rodzinie studenta:
• zaświadczenia o źródłach i wysokości przychodów
rodziców (prawnych opiekunów) i członków rodziny studenta za okres 6 miesięcy od 01 lipca 2002
do 31 grudnia 2002,
• zaświadczenia o przychodach studenta,
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wynagrodzenie z tytułu pracy

zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów
z sześciu miesięcy wraz z wyszczególnionymi składkami
ZUS i kosztami uzysku oraz kwotą zasiłku rodzinnego

2. Prowadzenie działalności gospodarczej *

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów z sześciu miesięcy

3. Świadczenia z ZUS
(zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców)

aktualna decyzja o przyznaniu renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS z wyszczególnioną kwotą zasiłku rodzinnego

4. Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

kserokopia aktualnego wyroku sądowego lub odcinki przekazów z ZUS

5. Przychody z działalności rolniczej, hodowlanej,
ogrodniczej lub leśnej

zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy

6. Wykonywanie wolnego zawodu

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
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WYMAGANE DOKUMENTY

7. Zasiłki dla bezrobotnych lub zasiłki przedemerytalne **

zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy

8. Stałe zasiłki z pomocy społecznej i inne

zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub inne

* w przypadku, gdy student przedłoży zaświadczenie o zerowych przychodach osiągniętych z tytułu prowadzonej przez rodziców
działalności gospodarczej albo poniesionych stratach, bądź jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w
formie zryczałtowanej – obowiązują zapisy §16 ust. 2,3,4 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń oraz wysokości świadczeń
pomocy materialnej dla studentów dziennych UZ.
** w przypadku, gdy rodzice studenta nie będący w wieku emerytalnym, nie pracują i nie są zarejestrowani jako bezrobotni – obowiązuje zapis §16 ust.7 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów
dziennych UZ.

2. dot. składu osobowego rodziny studenta:
dokumentów potwierdzających skład osobowy
rodziny, np. kserokopii dowodu osobistego (strony
1-5) rodziców (prawnych opiekunów), kserokopii
odpisu aktu urodzenia rodzeństwa lub inne,
w przypadku śmierci rodziców - kserokopii odpisu
aktu zgonu,
3. dot. rodzeństwa studenta:
zaświadczenia o nauce,
w przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym
- kserokopii odpisu aktu urodzenia,
w przypadku rodzeństwa uczącego się w trybie
wieczorowym lub zaocznym - zaświadczenia
o nauce oraz zaświadczenia z RUP o statusie bezrobotnego,
w przypadku rodzeństwa niepracującego, pozostającego na utrzymaniu rodziców przez rok od
ukończenia szkoły - zaświadczenia z RUP o statucie bezrobotnego oraz kserokopii świadectwa
ukończenia szkoły,
4. dot. współmałżonka studenta:
kserokopii odpisu aktu małżeństwa,
zaświadczenia o nauce lub zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości przychodów z sześciu miesięcy wraz z wyszczególnionymi składkami ZUS
i kosztami uzysku,
w przypadku współmałżonka, który odbywa zasadniczą służbę wojskową – zaświadczenia
z WKU,
5. dot. dziecka studenta:
kserokopii odpisu aktu urodzenia dziecka,

NA ZDJĘCIU
AKADEMIKI PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO
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zaświadczenia z ZUS z wyszczególnioną kwotą
zasiłku rodzinnego.
Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie w semestrze letnim stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, powinni złożyć wniosek w takim samym
terminie, jak o stypendium socjalne, tj. do 28 lutego 2003
r. Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek
studenta na podstawie orzeczenia organu orzekającego
o rodzaju i stopniu niesprawności.
Wnioski o pomoc materialną należy składać w Dziekanatach. Pomocy i konsultacji udziela Dział Spraw
Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, pokój nr 405/406 tel. 3283183, 3283281 oraz w czwartek ul. Podgórna 50,
pokój nr 15, tel. 328 22 06.
Stypendium jest wypłacane tylko na aktualne konto
studenta.
UWAGA! Informujemy, że będą przyjmowane tylko
podania, do których zostaną załączone kompletne dokumenty. W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów obowiązuje oryginał do wglądu.
Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla
studentów
dziennych
UZ
(www.dss.uz.zgora.pl/).
Elżbieta Kaźmierczak
kierownik
Działu Spraw Studenckich

