
Regulamin przyznawania i wypłacania świadcze ń pomocy materialnej 
 
W związku z zapisami w Statucie Wspólnoty Pocieszenia wyodrębnionej kościelnej 
jednostki organizacyjnej działającej przy Parafii Matki BoŜej Pocieszenia w 
Krasnymstawie przy ulicy Sobieskiego 26, ustanawia się następujące zasady 
funkcjonowania stypendiów wypłacanych przez Wspólnotę oraz ich przyznawania. 

 
 

1. Osoba odpowiedzialną i uprawnioną do rozpatrywania, opiniowania i 
zatwierdzania do wypłaty składanych wniosków o przyznanie stypendium jest 
Kierownik Wspólnoty Pocieszenia ks. Waldemar Taracha. 
 

2. Wnioski i wszystkie inne wymagane dokumenty naleŜy składać osobiście do 
Kierownika Wspólnoty. 

 
3. Wspólnota przyznaje stypendia socjalne – związane z trudną sytuacja 

materialną lub niepełnosprawnością i stypendia naukowe za wysokie wyniki w 
nauce. Wysokość stypendium naukowego określana jest na jeden semestr, 
natomiast socjalnego z zaleŜności od przedstawionej sytuacji – jednorazowo 
lub okresowo.  
 

4. Wspólnota przyznaje tylko jedno stypendium jednej osobie. Osoba ubiegająca 
się musi być zameldowana na stałe na terenie działalności Wspólnoty czyli 
Archidiecezji Lubelskiej.     
 

5. Stypendium socjalne i naukowe moŜe być udzielone w formie świadczenia 
pienięŜnego lub jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów na 
podstawie przedłoŜonych oryginałów faktur i rachunków. 
 

6. Stypendium socjalne będzie przyznawane osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w 
szczególności, gdy w rodzinie występuje: 

a)bezrobocie, 
b) niepełnosprawność, 
c) cięŜka lub długotrwała choroba, 
d) wielodzietność, 
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
f) alkoholizm, 
g) narkomania, 
h) niepełność rodziny, 
i) sytuacja o charakterze zdarzenia losowego. 

7. Wniosek (podanie) na przyznanie świadczenia pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym  powinien zawierać udokumentowanie sytuacji 
materialnej w formie zaświadczeń lub oświadczeń, w tym odpowiednio: 
- orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy osoba ubiegająca się lub     
członek rodziny posiada takie orzeczenie, 
 
- przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość alimentów, jeŜeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich 
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 



- kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 
lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, 
przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące faktyczną wysokość 
otrzymywanych alimentów, 
 
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu, 
 
- zaświadczenie o otrzymywanej pomocy socjalnej z instytucji to tego 
powołanych (MOPS, GOP), 
 
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu 
niepodlegającego opodatkowaniu, 
 
- oświadczenie o aktualnej liczbie osób w rodzinie, 
 
- w przypadku posiadania lub uŜytkowania gospodarstwa rolnego 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa w hektarach 
przeliczeniowych, 
 
- inne dokumenty potwierdzające trudna sytuacje materialna. 
 

 
8. Stypendium naukowe przyznawane jest na podstawie wyników osiągniętych w 

poprzednim semestrze po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenie z 
uczelni. Stypendia przyznawane są wyłącznie studentom dziennym. 
 

9. Wniosek (podanie) na przyznanie stypendium naukowego  powinien zawierać 
odpowiednio: 
- zaświadczenie z uczelni o wpisie na listę studentów, 
 
- zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za poprzedni semestr/rok, 
 
- oświadczenie o aktualnej liczbie osób w rodzinie, 
 
- oświadczenie studenta, Ŝe nie otrzymuje innych wynagrodzeń np. praca, 
inne stypendia lub inne źródła dochodu, 
 
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu w 
rodzinie 
 

10. Stypendia naukowe będą przyznawane osobom, które uzyskały w poprzednim 
semestrze/roku potwierdzoną odpowiednim dokumentem średnią z ocen 
powyŜej 4,00.  
KaŜda osoba z większą średnia ma pierwszeństwo podczas rozpatrywania 
wniosków. 
 

11. Wypłata świadczeń pomocy materialnej odbywa przelewem na wskazane 
konto lub gotówką w przypadku refundacji kosztów na podstawie złoŜonych 
dokumentów. 

 



12.  Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie w dniu 01 października 2009 r. 
 

13.  Z dniem wyjścia w Ŝycie niniejszego regulaminu traci moc dotychczas 
obowiązujący regulamin stypendialny. 

 
 
 
 
Krasnystaw,  dnia 30 września 2009 r. 
 

 


