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§ 2 
Соціальна стипендія 

 
1. Соціальна стипендія надається за заявою студента (зразок №1 до цих Правил). 
2. У заяві про надання соціальної допомоги студент подає  дійсний сімейний стан станом 

на день подання заяви та додає до неї довідки і декларації, що стосуються доходів, 
які отримали члени сім’ї. 

3. Соціальна стипендія надається студентові, який перебуває у важкому матеріальному 
становищі.  

4. Заяву про надання соціальної стипендії слід подати у терміни, про які йдеться в § 1 
абзац 17. У випадку прострочення цих термінів соціальна стипендія може надаватися 
від місяця подання заяви, якщо в КП наявні фінансові кошти для цього.  

5. Про соціальну стипендію може клопотатися студент, який отримав реєстрацію на 
наступний семестр навчання відповідного рівня у термін, визначений у наказі Ректора 
у справі організації академічного року. У випадку отримання реєстрації в пізнішому 
терміні, яка відбулася внаслідок відхилення Ректором рішення про відрахування зі 
списку студентів КП, студент може отримати соціальну стипендію від початку 
семестру, якщо КП володіє коштами на відповідні цілі.   

6. Принцип обчислення розміру соціальної стипендії однаковий для студентів усіх курсів 
навчання. Надання цієї стипендії залежить від місячного доходу на особу в сім’ї 
студента. Розмір соціальної стипендії обчислюється на підставі доходу за додатковий 
(календарний) рік, який передує академічному року, на який вона надається. 

7. Місячний розмір доходу на особу в сім’ї студента, що дає право клопотатися про 
соціальну стипендію, встановлюється за правилами, визначеними в законі від 28 
листопада 2003 р. про сімейну фінансову допомогу з врахуванням абзацу 8. 

8. Ректор за домовленістю зі студентським самоврядуванням встановлює на певний 
академічний рік розмір доходу на особу в сім’ї студента, що дає право клопотатися 
про соціальну стипендію, та який не може бути: 

1) нижчим ніж 1,30 від суми, про яку мова йде у ст. 8 абзац 1 п. 2 закону від 12 
березня 2004 р. про сoціальну допомогу та,  

2) вищим ніж 1,30 від сум, визначених у ст. 5 абзац 1 i ст. 6 абзац 2 п. 3 закону від 
28 листопада 2003 р. про сімейну фінансову допомогу.  

9. При встановленні розміру доходу, який дає право клопотатися про соціальну 
стипендію, враховуються доходи, які отримують члени сім’ї студента, якими 
вважаються виключно, відповідно до ст. 88 абзац 1 п.1 закону: 

1) студент, 
2) дружина студента, а також неповнолітні діти, які залишаються на утриманні 

студента або подружжя, та які вчаться до 26 року життя, а якщо 26 рік життя 
випадає в останньому році навчання, до його завершення та діти-інваліди, 
незважаючи на вік, 

3) батьки, правові або фактичні опікуни студента, а також неповнолітні діти, які 
залишаються на їх утриманні, діти, які вчаться до 26 року життя, а якщо 26 рік 
життя випадає в останньому році навчання, до його завершення та діти-
інваліди, незважаючи на вік. 

10. Студент може клопотатися про соціальні стипендію, без необхідності підтвердження  
доходів, які отримують особи, про які мова йде в абзаці 9 п.3, у випадку, коли не веде 
з ними спільного домашнього господарства, але заявляючи про це, якщо він виконав 
одну з наступних умов: 

1) йому виповнився 26 рік життя, 
2) залишається в подружньому союзі, 
3) в нього на утриманні перебувають діти, про які мова йде в абзаці 9 п. 2,  
4) досягнув повноліття, перебуваючи у закладі опіки та піклування, 
5) у нього постійне джерело доходів і його середньомісячний дохід у попередній 

податковий рік та в поточний рік у місяці, які передують місяцю подання заяви, 
що він не веде спільного господарства з жодним із батьків, правових або 
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фактичних опікунів, є вищим або рівним 1,15 від суми, визначеної у ст. 5 абзац 
1 i ст. 6 абзац 2 п.3 закону від 28 листопада 2003 р. про сімейну фінансову 
допомогу. 

11. Критерії, які використовуються для обчислення розміру соціальної стипендії, є 
такими: 

1) підстава нарахування соціальної стипендії – верхня межа місячного доходу на 
особу в сім’ї студента, при якій студент може клопотатися про надання цієї 
стипендії, 

2) місячний дохід на особу в сім’ї студента у календарний рік, який передує 
академічному року, в якому студент клопотається про соціальну стипендію, 
3) соціальний мінімум – нижня межа місячного доходу на особу в сім’ї 
студента, від якої обчислюється розмір соціальної стипендії. 

12. Студент, у сім’ї якого розмір місячного доходу на особу дорівнює або нижча від 
показника для підстави нарахування соціальної стипендії, може клопотатися про 
надання соціальної стипендії. 

13. Розмір соціальної стипендії становить: 
1) різницю між підставою нарахування соціальної стипендії та місячним доходом 

на особу в сім’ї студента, якщо цей дохід є вищим від соціального мінімуму, 
2) різницю між підставою нарахування та соціальним мінімумом, якщо цей дохід є 

рівним або меншим від соціального мінімуму. 
Розмір суми для підстави нарахування соціальної стипендії наводиться до відома 
студентів до початку певного академічного року. 

14. У ситуації, коли дохід на особу в сім’ї студента дорівнює підставі для нарахування 
соціальної стипендії, студент отримає суму на рівні найнижчої соціальної стипендії. 

15. Якщо місячний дохід на особу в сім’ї студента нижчий від підстави для нарахування 
соціальної стипендії, а обчислена сума соціальної стипендії є меншою від суми 
найнижчої соціальної стипендії, то студент отримує суму на рівні найнижчої 
соціальної стипендії. 

16. Сума соціальної стипендії округлюється до повних польських злотих [PLN]. Метод 
округлення полягає в тому, що кінцівку суми, яка становить розмір соціальної 
стипендії, яка нарахована згідно з абзацом 11, що складає менше ніж 50 грошей 
пропускається, а кінцівку, яка складає 50 і більше грошей підвищується до повних 
злотих. 

17. Студент, який дотримується вимог для клопотання про соціальну стипендію, може 
отримати цю стипендію зі збільшеним розміром в окремо обґрунтованому випадку, 
зокрема: 
1) проживання в студентському будинку (гуртожитку) КП або іншому об’єкті, ніж 

студентський будинок КП, якщо щоденний доїзд з місця прописки до ВНЗ 
унеможливлював би значною мірою навчання, 

2) документованого сирітства, 
3) документованої втрати члена сім’ї, якого дохід було враховано при клопотанні 

про соціальну стипендію, 
4) у випадку іншої дуже важливої передумови, визнаної Ректором/ стипендіальною 

комісією/ апеляційною стипендіальною комісією. 
18. Розмір соціальної стипендії, яка збільшена у випадку, про який йдеться в абзаці 17 

п.1, не збільшується додатково з нагоди проживання з іншим з подружжя або з 
дитиною в студентському гуртожитку КП або в іншому об’єкті, ніж студентський 
гуртожиток КП.   

19. Умову проживання в іншому об’єкті, ніж студентський гуртожиток КП, виконує також 
студент, який безоплатно мешкає, напр., зі сім’єю або у знайомих. У такому випадку 
студент зобов’язаний подати письмову заяву (зразок №8 у додатку до цих Правил). 

20. Студент має обов’язок повідомити Ректора/ стипендіальну комісію про настання 
наступних обставин протягом 7 днів від їх появи: 

1) власна відмова від поселення в студентському гуртожитку, 
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2) припинення або розірвання договору найму в об’єкті іншому ніж 
студентський гуртожиток, 

3) відмова від проживання, напр., за наявності можливостей проживання зі 
сім’єю або у знайомих, 

4) зміна сімейної ситуації, про яку йдеться в абзаці 17 п. 3 і 4 
під загрозою дисциплінарної відповідальності. 

21. Соціальна стипендія у збільшеному розмірі у випадку, про який йдеться в абзаці 17 
п.1, виплачується виключно за повні місяці поселення в студентському гуртожитку КП 
або об’єкті іншому ніж студентський будинок КП. Виняток становить виплата повного 
збільшення соціальної стипендії в червні місяці, без огляду на кількість днів 
поселення. 

22. Студент може отримати соціальну стипендію в збільшеному розмірі лише в одному 
випадку, про який йдеться в абзаці 17. 

23. Детальний список документів і довідок, які підтверджують матеріальний стан в сім’ї 
студента та які використовуються для обчислення доходу міститься у додатку №1 до 
цих Правил. 

24. Детальні принципи обчислення доходу в сім’ї студента міститься у додатку №2 до цих 
Правил. 

25. За коректне обчислення доходу, нарахованого на особу в сім’ї студента та вірне 
визначення суми соціальної стипендії відповідальні працівники деканатів, яким 
доручено обов’язок провадження справ, пов’язаних з наданням матеріальної 
допомоги студентам. 

 
§ 4 

Фінансова допомога 

 
1. Фінансова допомога може надаватися за заявою студента (зразок №2 до цих Правил), 

який тимчасово опинився у важкому життєвому становищі.   
2. Фінансова допомога може надаватися студентові щонайбільше двічі упродовж 

академічного року. 
3. Фінансова допомога може надаватися студентові, якщо випадкова подія, що 

спричинила важке життєве становище, відбулася протягом навчання в КП, а від дати 
її настання не минуло більше ніж 6 місяців. 

4. У випадку студентів першого курсу навчання фінансова допомога може надаватися, 
якщо передумови, що спричинили важке життєве становище, настали не раніше, ніж 
за 3 місяці до початку навчання на першому курсі. 

5. Студент не може отримати фінансової допомоги двічі з приводу цієї самої події, хіба 
що важке життєве становище не змінилося на краще і триває далі, зокрема коли 
спричинене важкою хворобою членів сім’ї студента. 

6. До подій, які обґрунтовують подання студентом заяви про надання фінансової 
допомоги, зараховуються зокрема: 

1) крадіжка, 
2) повінь, 
3) пожежа, 
4) важка хвороба студента або нещасний випадок, під час якого травмувався 

студент, 
5) втрата або придбання медичного приладдя, необхідного для навчання, зокрема 

контактних лінз або реабілітаційного обладнання тощо,  
6) смерть найближчого члена сім’ї студента, важка хвороба або нещасний випадок, 

під час якого травмувався найближчий член сім’ї студента, 
7) народження дитини в студента, 
8) інші події, визнані Ректором/ стипендіальною комісією/ апеляційною 

стипендіальною комісією, як такі, що спричиняють важке життєве становище  
студента. 
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Поняття „найближчий член сім’ї студента” означає: дитину, одне з подружжя, матір, 
батька та братів і сестер студента. 

7. Заява про фінансову допомогу подається з відповідною документацією, яку 
становлять зокрема: короткий витяг зі свідоцтва про народження дитини студента, 
свідоцтво про смерть, витяг з лікування в лікарні, відповідна медична довідка про 
пережиту хворобу або травму від нещасного випадку, іменні рахунки-фактури, які 
підтверджують витрати, пов’язані з випадковою подією, довідки, оформлені 
компетентними інституціями, які підтверджують факт випадкової події (поліція, 
пожежна служба, заклад страхування, заклад охорони здоров’я та інші). 

8. Загальний розмір наданих студентові фінансових допомог в окремому році не може 
перевищити найнижчого номінального винагородження асистента, зі 
застереженням абзацу 9. 

9. Сума фінансової допомоги, яку надали шляхом подання заяви про перегляд справи, 
протесту на рішення Ректора, або протесту на рішення стипендіальної комісії не 
може перевищувати 6000 злотих, враховуючи виплати, які вже надано. 

10. Сума наданої студентові фінансової допомоги переказується невідкладно на його 
банківський рахунок. 

 


