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OGŁOSZENIE
w sprawie wniosków o przyznanie miejsca
w Domu Studenckim na rok akad. 2019/2020
W związku ze zbliżającym się okresem składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie
miejsc w Domach Studenckich zawiadamiam, że w wzorem ub. roku użyty zostanie system wnioskowania o przyznanie miejsca, w którym wykorzystane zostaną możliwości systemu USOSweb, w tym modułu wnioskowania, do którego w ub. roku został wprowadzony
Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Mając to na względzie zawiadamiam,
że nie będą przyjmowane wnioski na formularzach pochodzących spoza USOSweb.
System zostanie uruchomiony w maju, o czym studenci zostaną poinformowani odrębnym
komunikatem oraz harmonogramem czynności w postępowaniu. Miejsca w Domach Studenckich przyznawane będą z jednolitej puli uczelnianej, co pozwoli uniknąć występujących dotąd przypadków międzywydziałowych rozbieżności warunków przydziału. Zostaną
w nim uwzględnione sytuacja materialna wnioskodawcy, odległość miejsca zamieszkania
od siedziby Uczelni, niepełnosprawność i preferencje studenta wobec przydziału do DS,
wyrażane odpowiednimi mechanizmami elektronicznego formularza generowania wniosku.
Utrzymane zostaną wprowadzone w 2018 roku zasady dokumentowania sytuacji materialnej wnioskodawców – załącznikiem do wniosku będzie oświadczenie o dochodzie złożone
podczas ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego na rok akad. 2018/2019,
z umożliwieniem dokonania aktualizacji oświadczenia w przypadkach, gdy od czasu zło-
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żenia oświadczenia nastąpiła zmiana sytuacji materialnej z powodu utraty lub uzyskania
dochodu, spełniająca kryteria uznania wymienione w art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.).
Jest o tym mowa w zaktualizowanych Informacjach dla osób ubiegających się o przyznanie
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http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/rpms-2016/rpms-informacje.pdf; plik ten zawiera również zasady dokumentowania sytuacji materialnej studenta.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, studenci ubiegający się o przyznanie miejsc na rok akad.
2019/2020 zwolnieni są z obowiązku składania wraz z wnioskami pełnej dokumentacji dochodowej – sytuacja materialna ustalona zostanie na podstawie złożonych wniosków
o przyznanie pomocy materialnej, w szczególności na podstawie dostępnego, złożonego
wcześniej Oświadczenia o dochodach (uzyskanych w roku 2017), które po wydrukowaniu
będzie trzeba dołączyć do wygenerowanego, zarejestrowanego i złożonego Wniosku
o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (podobnie jak ma to miejsce w przypadku
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego). Nie oznacza to jednak, że studenci, których
sytuacja zmieniła się, nie mogą zaktualizować swoich danych – po stronie Uczelni i Komisji Ekonomicznych I stopnia istnieje obowiązek przyjmowania wniosków z aktualnymi danymi, jeśli zmiana sytuacji materialnej wynika z okoliczności przewidzianych w art. 3 pkt.
23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W celu zaktualizowania danych należy zwrócić się do Dziekanatu o nadanie oświadczeniu
o dochodach statusu „Cofnięty do poprawy” (po stronie koordynatora opcja „Pozwól na
aktualizację”). Po zaktualizowaniu oświadczenia należy je zarejestrować, wydrukować
i wraz z wnioskiem oraz dokumentami uzasadniającymi potrzebę aktualizacji danych złożyć w Dziekanacie.
W przypadku studentów, którzy nie ubiegali się o przyznanie świadczeń, wymagane jest
złożenie w USOSweb Oświadczenia o dochodach (uzyskanych w roku 2017), z uwzględnieniem ew. utraty dochodu, jego zarejestrowanie, wydrukowanie i dostarczenie wraz
z dokumentami dotyczącymi sytuacji materialnej oraz z wygenerowanym, zarejestrowanym i wydrukowanym Wnioskiem o przyznanie miejsca w Domu Studenckim; złożenie
wniosków bez załączników ‘dochodowych’ – czyli wniosków niekompletnych – oznacza
konieczność cofnięcia wniosku i oświadczenia do poprawy; do czasu dostarczenia poprawionych dokumentów wniosek traktuje się jako nie złożony i nie bierze on udziału w poAD0400.461-40/2018/2019
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stępowaniu. Z tego powodu zaleca się zapoznanie zarówno z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej, jak również z tekstem Oświadczenie o dochodach – materiały dla studentów (plik PDF) dostępnym w USOSweb/Dla wszystkich/Wnioski,
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Uczelni:

https://usosweb.amu.edu.pl/Instrukcja_skladania_oswiadczenia_o_dochodach.pdf.
W procedurze rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc bardzo duże znaczenie
(niekiedy decydujące) będzie mieć sytuacja materialna wnioskodawców oraz przestrzeganie terminu składania wniosków. Dotyczy to również studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, których potrzeby – uwzględniając jednak szczególną sytuację – realizowane
będą na zasadach ogólnych (dochód/os.). Uczelniana Komisja Ekonomiczna w trybie odwołań rozpatrywać będzie z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań wnioski osób,
które nie spełnią kryterium ekonomicznego (dochód/os.).
O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminach przewidzianych w harmonogramie – stosownym wpisem w profilu studenta w USOS.
Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikać
będą z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych, zaznaczonych we wniosku preferencji przydziału.
O terminie składania w Dziekanatach wniosków wraz z oświadczeniami o dochodach (oraz
dokumentami stanowiącymi podstawę złożenia oświadczenia – dotyczy oświadczeń aktualizowanych i oświadczeń składanych po raz pierwszy – studenci zostaną powiadomieni
odrębnym komunikatem, niemniej już teraz należy przystąpić – gdy zachodzi taka potrzeba – do aktualizowania oświadczeń o dochodach.
UWAGA: studenci III roku studiów pierwszego stopnia zamierzający kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, mogą składać wnioski w turze wiosennej,
przed ukończeniem studiów pierwszego stopnia.

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
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