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

Poznań, dnia 9 listopada 2018 roku

DN-4232-11/2018/19

KOMUNIKAT
Dnia 9 listopada 2018 roku Prorektor ds. studenckich podpisała decyzję DN-4232-11/2018/19,
w której – na podstawie uzgodnień z Parlamentem Samorządu Studentów, zgodnie z art. 186 ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183,
z późn. zm.), zwanej dalej ‘Ustawą’, w zw. z art. 270 ust. 1 i art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1669) – uregulowane zostały szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej przyznawanych na podstawie kryteriów ekonomicznych,
zdrowotnych i losowych. Decyzja zawiera również wysokość podstawową świadczeń oraz definiuje
sposób ustalania wysokości stypendium socjalnego na podstawie sytuacji materialnej wnioskodawcy.
W trakcie przygotowywania decyzji zostały wykorzystane dane na temat struktury dochodów
w rodzinach studentów stacjonarnych i niestacjonarnych; ostateczny podział środków dokonany
został z uwzględnieniem dochodu na osobę studentów ubiegających się o przyznanie stypendium
socjalnego oraz liczby wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Podczas rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń Komisje Ekonomiczne obowiązane są
do przestrzegania następujących zasad::
- studenci znajdujący się w sytuacji materialnej wyznaczonej miesięcznym dochodem na osobę nie
wyższym niż 686,4 PLN (netto) obligatoryjnie otrzymują stypendium socjalne – art. 179
ust. 3 Ustawy,
- łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnego (ze zwiększeniem z tytułu zamieszkania)
i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekraczać 2205,0 PLN,
- nie może zostać pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych (stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) i o zapomogę, którego
student nie podpisał, uchybiając tym samym obowiązkowi złożenia oświadczenia, o którym
mowa w art. 184 ust. 7 Ustawy.
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Podczas rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania obowiązuje próg dochodów w wysokości 1051 PLN.
W roku akademickim 2018/2019 obowiązują następujące wysokości świadczeń:
- stypendium socjalne przyznawane jest w kwocie równej różnicy między dochodem/os., o którym
mowa wyżej (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku studenta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 300 PLN, będącej stawką podstawową stypendium
- zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania
- 300 PLN
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- 550 PLN
- zapomoga
do 2000 PLN
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.
przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 PLN (jest to dochód roczny). Na podstawie art. 179 ust. 7 Ustawy
dochód ten obowiązuje przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie
studenta, niezależnie od dodatkowych adnotacji na zaświadczeniu przedstawianym przez studenta.
Podczas ustalania uprawnień studentów do uznania ich za samodzielnych finansowo w przypadku
nieukończenia 26. roku życia i niepozostawania w związku małżeńskim, jak również nieposiadania
dzieci, zgodnie z art. 179 ust. 6 pkt. 1 Ustawy stosowana jest kwota 930,35 PLN (netto), uzyskiwana miesięcznie przez studenta w formie jego własnych dochodów w 2017 i 2018 roku. Istnieje obowiązek ustalania na wniosek studenta jego samodzielności finansowej – bez względu na
wysokość dochodów uzyskiwanych przez studenta – w przypadku osób w wieku po ukończeniu 26. roku życia lub pozostających w związku małżeńskim, lub posiadających dzieci, lub
osiągających pełnoletność podczas pozostawania w pieczy zastępczej. Warunkiem niezbędnym do ustalenia samodzielności finansowej – niezależnie od podstaw wystąpienia w tej sprawie – jest złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
W ramach przyznanych środków Komisja Ekonomiczna I stopnia rozpatruje pozytywnie wnioski do
wyczerpania funduszu.
Świadczenia pieniężne przyznane przez Komisję Ekonomiczną są wypłacane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku (§ 4 ust. 14 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał
świadczenie lub utracił prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innego kierunku studiów
tego samego stopnia.
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