
INFORMACJA 
 
 Dział Pomocy Materialnej PWSZ w Tarnowie informuje, że w roku 
akademickim 2020/2021 wnioski o: 
 

1) przyznanie stypendium socjalnego, 
2) przyznanie kwoty zwiększenia tego stypendium z tytułu zakwaterowania  

w Domu Studenta lub innym obiekcie niż Dom Studenta, 
3) przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
4) dokonanie przeliczenia dochodu rodziny, w związku z jego utratą lub 

uzyskaniem  
 

będą składane w następujących terminach: 
 

1) od 8 do 13 grudnia 2020 r.* 
2) od 11 do 15 stycznia 2021 r. 
3) od 11 do 15 lutego 2021 r. 
4) od 1 do 6 marca 2021 r. 
5) od 12 do 16 kwietnia 2021 r. 
6) od 11 do 14 maja 2021 r. 

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów 

PWSZ w Tarnowie, stypendia przyznawane są nie wcześniej niż od miesiąca złożenia 
wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. 

Wyjątek stanowi przyznawanie stypendium dla osób, które uzyskały nowe 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wówczas świadczenie to jest przyznawane 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 
ważności poprzedniego orzeczenia. 

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w każdym czasie, w przypadku 
wystąpienia zdarzenia będącego podstawą przyznania świadczenia. 

UWAGA !!! 
Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej są dostępne wyłącznie  
w formie elektronicznej w zakładce Dział Pomocy Materialnej. Po wypełnieniu 
wniosku należy go wydrukować i umieścić w urnie wraz załącznikami, 
skompletowanymi zgodnie z instrukcją nr 2, w w/w terminach.   
 

Wszystkie dokumenty, takie jak: zaświadczenia wydane przez odpowiednie organy 
administracji państwowej na potrzeby stypendialne, oświadczenia studenta i członków 
jego rodziny, wzory do Regulaminu - ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  zzłłoożżoonnee  ww  oorryyggiinnaallee. Dokumenty, 
których nie można złożyć w oryginale np. akty zgonu, akty urodzenia, akty 
małżeństwa, decyzje administracyjne, nakazy płatnicze, wyroki sądów, Pity, 
świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, powinny być złożone w 
kopii i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydał lub 
opatrzone klauzulą „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy 
oświadczam, że kopia przedstawionego przeze mnie dokumentu jest zgodna z jego 
oryginałem” i czytelnie podpisane. 
Formularze wniosków i załączników i instrukcje ich kompletowania są dostępne 
wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej w zakładce Dział Pomocy 
Materialnej: pwsztar.edu.pl/jednostki-ogolnouczelniane/dzial-pomocy-materialnej/ 
 

*Świadczenia, które dotyczą wniosków złożonych w miesiącu grudniu są przyznawane od miesiąca listopada  


