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Zasady przyznania i wypłacania stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. 

studentom z Białorusi studiującym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu w roku akademickim 2022/2023  

ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu  

Miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego  

na zadanie związane ze wsparciem socjalnym studentów z Białorusi. 

 

Stypendium dla studentów z Białorusi jest wyrazem solidarności poznańskich 

samorządów ze studentami, którzy wybrali studia na poznańskich uczelniach 

wyższych 

 

 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) na okres styczeń-czerwiec 2023 r. 

w roku akademickim 2022/2023 otrzymał dotacje: 

1) z budżetu Miasta Poznaniu na wsparcie socjalne 15 studentów posiadających 

obywatelstwo białoruskie (Umowa nr RMWM-V.0360.5.2023 z 27.01.2023 r.), 

2) z budżetu Województwa Wielkopolskiego na wsparcie socjalne 22 studentów 

posiadających obywatelstwo białoruskie (Umowa nr RU_DE-0006/23 z 31.03.2023 r.). 

 

 

§ 2 

1. Ustala się następujące zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w § 1: 

1) stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy – od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r.; 

2) łączna liczba stypendiów wynikająca z § 1 wynosi 37; 

3) wysokość stypendium wynosi 1000 zł brutto miesięcznie – co po uwzględnieniu podatku 

oznacza, że stypendysta otrzyma stypendium w wysokości 880 zł netto miesięcznie. 

2. Celem stypendium jest wsparcie socjalne studentów z Białorusi znajdujących się w trudnej 

sytuacji politycznej, społecznej oraz ekonomicznej i w związku z tym przeznaczone jest ono 

dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymanie stypendium ma 

umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej studentów. 

 

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY WARUNKUJĄCE OTRZYMANIE STYPENDIUM 

§ 3 

1. Student wnioskujący o stypendium zobowiązuje się do: 

1) złożenia w terminie określonym w harmonogramie wniosku o stypendium wraz 

z wymaganymi oświadczeniami; 

2) podania we wniosku polskiego numeru rachunku bankowego; 

3) posiadania statusu studenta UAM w chwili składania wniosku o stypendium; 

2. posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemca). 

3. Wniosek o stypendium: 

1) złożony po terminie; 

2) bez wskazanego polskiego numeru rachunku bankowego; 

3) złożony przez osobę nieposiadającą statusu studenta w chwili składania wniosku; 

4) złożony przez osobę nieposiadającą numeru PESEL (dla cudzoziemca); 
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pozostaje bez rozpatrzenia jako niespełniający kryteriów określonych w niniejszych  

Zasadach. 

 

ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM 

§ 4 

1. Stypendium wynosi 1000 zł brutto (880 zł netto) i jest wypłacane maksymalnie przez 

6 miesięcy w terminie do 30 czerwca 2023 r. Pierwsze stypendium zostanie wypłacone 

z wyrównaniem od stycznia 2023 r. 

2. Stypendysta nie może otrzymywać w roku akademickim 2022/2023 innego wsparcia 

w postaci stypendium finansowanego ze środków publicznych państwa polskiego 

(stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomoga, 

stypendium NAWA, stypendium NAWA „Solidarni z Białorusią”, inne). Wniosek złożony 

przez studenta, który otrzymał wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje 

bez rozpatrzenia jako niespełniający kryteriów określonych w niniejszych Zasadach. 

3. Student traci prawo do pobierania stypendium i wypłata stypendium ulega zawieszeniu 

w przypadku, gdy: 

a) został skreślony z listy studentów, 

b) zrezygnował ze studiów, 

c) przeniósł się do innej uczelni, 

d) uzyskał obywatelstwo polskie, 

e) został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 

4. Zawieszenie wypłaty stypendium następuje z końcem miesiąca, w którym wystąpiła jedna 

z przyczyn wymienionych w ust. 3. 

5. Student traci prawo do pobierania stypendium również w przypadku, gdy: 

a) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało mu przyznane 

stypendium, 

b) naruszył inne niż wymienione powyżej postanowienia niniejszych Zasad. 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

§ 5 

1. Wsparcie finansowe przyznawane jest dla 37 studentów, który otrzymali największą liczbę 

punktów spośród wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski i spełnili kryteria formalne 

określone w niniejszych Zasadach. 

2. Punkty, o których mowa w ust. 1, ustala się: 

a) w przypadku studentów pierwszego roku na podstawie wyników postępowania 

rekrutacyjnego – przemnożonych przez wagę 1 (dla postępowania 

rekrutacyjnego z punktacją w zakresie 0-100 pkt) lub przemnożonych przez 

odpowiednią wagę (dla postępowania rekrutacyjnego z punktacją inną niż 

w zakresie 0-100 pkt), 

b) w przypadku studentów wyższych lat na podstawie średniej ze studiów 

z poprzedniego roku akademickiego – przemnożonych przez wagę 20. 

3. Student może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

4. Na podstawie ustalonych zgodnie z ust. 2 punktów sporządza się wspólną dla wszystkich 

wnioskodawców listę rankingową.  
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WNIOSKOWANIE O STYPENDIUM 

§ 6 

1. Student składa Wniosek o stypendium w postaci skanu wypełnionego i podpisanego 

własnoręcznie wniosku według wzoru określonego w załączniku do niniejszych Zasad. 

2. Skan Wniosku o stypendium należy przesłać mailem z poczty uniwersyteckiej 

(...@st.amu.edu.pl) na adres mailowy Sekcji Spraw Studenckich: dn@amu.edu.pl . 

3. Niewypełniony (brak podpisu itp.) lub błędnie wypełniony wniosek zostanie zwrócony  

mailowo na adres uniwersyteckiej poczty studenckiej wnioskującego studenta 

(...@st.amu.edu.pl) z prośbą o przesłanie ponownie poprawnego wniosku. Poprawiony 

Wniosek należy przesłać ponownie w terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji 

o błędnym lub niewypełnionym wniosku. Uczelnia zastrzega sobie prawo odrzucenia 

poprawionego Wniosku przesłanego po wskazanym powyżej terminie. 

4. Informacje na temat stypendium oraz wyniki postępowania o przyznanie stypendium 

dostępne są na stronie www uczelni, zakładka: Studenci – Przewodnik studenta – Pomoc 

materialna i domy studenckie – Stypendium dla studentów z Białorusi. 

 

HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM 

§ 7 

1. Poinformowanie mailowe studentów z Białorusi o możliwości wnioskowania o stypendium: 

17-18.04.2023 r. 

2. Składanie mailowo wniosków o stypendium (zgodnie z zasadami określonymi w § 6) 

w terminie do: 24.04.2023 r. 

3. Weryfikacja wniosków i ewentualne zwrócenie do poprawy/uzupełnienia w terminie do: 

26.04.2023 r. 

4. Ogłoszenie wyników (zgodnie z § 6 ust. 4) w terminie do: 10.05.2023 r. 

5. Wypłaty stypendium w terminie do: 19.05.2023 r. 

 

 

 

 

Załącznik - Wniosek o przyznanie stypendium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja Spraw Studenckich 

Centrum Wsparcia Kształcenia 

17 kwietnia 2023 r. 
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