UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej

Poznań, dnia 17 lipca 2019 roku
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OGŁOSZENIE
w sprawie wniosków
o przyznanie w roku akad. 2019/2020
stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi

W roku akad. 2019/2020 podział funduszu między Wydziały i Kolegia dokonany zostanie w oparciu o dane z Wniosków o przyznanie pomocy materialnej złożonych przez studentów zgodnie
z Harmonogramem wydanym dnia 15 lipca 2019 roku przez p. Prorektor ds. studenckich,
tj. do dnia 10 października 2019 roku (§ 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’). Harmonogram dostępny jest w Dziekanatach, w Domach Studenckich oraz w serwisie Uczelni, w Przewodniku studenta. System generowania wniosków zostanie uruchomiony dnia 25 września
2019 roku (godz. 00:01) i będzie otwarty dla studentów do dnia 8 października 2019 roku
(godz. 23:59). Dzięki danym zawartym w złożonych wnioskach, działając na podstawie art. 87 ust.
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.
1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego określi jednolite dla całej Uczelni podstawowe wysokości świadczeń, zasady udzielania ich podwyższeń oraz kryteria ekonomiczne (dochód/os.) pozwalające na
przyznanie poszczególnych form pomocy materialnej. Sprawne przeprowadzenie tych działań oraz
optymalizacja parametrów zawartych w tej decyzji wymagają przestrzegania przez studentów rygorów kalendarzowych składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej. W związku z tym
przypominam o wynikającej z § 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu konieczności terminowego składania wniosków oraz zachęcam do korzystania z możliwości korespondencyjnego dostarczania
dokumentów przed upływem regulaminowego terminu. Jednocześnie przypominam, że zgodnie
z § 7 ust. 5 Regulaminu dotrzymanie ww. terminu złożenia kompletnego wniosku jest warunkiem
przyznania pomocy na okres całego semestru lub roku akademickiego. Złożenie wniosku w terminie późniejszym wyklucza możliwość ubiegania się o spłatę przyznanych świadczeń od początku
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semestru lub roku akademickiego. Zachęcam do dotrzymania terminu składania wniosków, bowiem komisja stypendialna będzie podejmować decyzje pozytywne wyłącznie do rozdysponowania przyznanych środków, których wielkość zależeć będzie od precyzyjnej symulacji wykonania funduszu przeprowadzonej na podstawie wniosków złożonych we wskazanym terminie.
Wejście w życie Ustawy zmienia niektóre zasady wnioskowania i rozpatrywania wniosków. Zasadnicza zmiana wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy, zgodnie z którym odmawia się przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), tj. 528 PLN (wg stanu na dzień 17 lipca 2019 roku), jeżeli
nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy
społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku,
o którym mowa, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i rodziny studenta były uzasadnione (np. udokumentowane wystąpieniem studenta i odmową
jednostki) oraz student przedstawił i udokumentował źródła utrzymania rodziny (art. 88 ust. 5
Ustawy).
Zgodnie z art. 89 Ustawy stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn.
zm.), tj. orzeczenie o niezdolności do pracy (w różnym stopniu) lub orzeczenie o niezdolności
do samodzielnej egzystencji. Świadczenie wypłacane jest w okresie ważności orzeczenia.
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,
jednak nie częściej, niż dwa razy w roku akademickim (art. 90 i art. 92 ust. 2 Ustawy).
Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt. 1 Ustawy świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach
pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, jednak nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, jak również tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny,
jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy te stosuje się do osób również
do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą (art. 93 ust. 3 Ustawy). W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego,
student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (art. 93 ust. 4 Ustawy).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1
pkt 1–3 Ustawy (stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu
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uzyskania tytułu zawodowego, do uzyskania którego prowadzą studia, na których pobiera
świadczenie, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął wskazany w art. 93 ust. 4 ustawy sześcioletni okres posiadania uprawnień,
niezależnie od tego, czy odbywane wcześniej studia zostały ukończone.
Student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia Uczelnię o wystąpieniu
wymienionych w art. 93 ust. 2 i 3 Ustawy okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia.

dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej
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