Drodzy Studenci.
Począwszy od 1 kwietnia br. uruchamiamy dla Was możliwość zdalnego złożenia wniosku o zapomogę
z funduszu stypendialnego za pośrednictwem USOSweb. Wnioski w tej formie będzie można składać
w czasie trwania ograniczeń związanych ze stanem epidemii.
Aby złożyć wniosek należy:
1) Zalogować się w USOSweb,
2) W module Podania wybrać „Podanie o zapomogę do Prodziekana ds. kształcenia i spraw
studenckich”,
3) Zapoznać się z sekcją „Informacje” (ważne!!),
4) Przygotować skany potrzebnych załączników w formacie PDF (Uwaga! Większą liczbę
załączników potwierdzających trudną sytuację życiową należy połączyć w jeden plik PDF,
podobnie należy postąpić z trzystronicowym wnioskiem o zapomogę).
Załączniki wzór nr 6 (wniosek o zapomogę) oraz wzór nr 18 (oświadczenie o odbytych
studiach) można pobrać ze strony internetowej: https://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-

materialna/regulamin-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej.
Wysokość zapomogi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Zarządzeniem
Rektora Z.122.2019.2020 z dnia 27.03.2020 r, wynosi 500 zł.
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce:
zapomoga przysługuje
✓ studentom na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
✓ doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,
zapomoga nie przysługuje
✓ studentowi/ doktorantowi, który w roku akademickim 2019/2020 otrzymał już dwie zapomogi,
✓ studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia,
✓ doktorantowi, który ukończył inne studia doktoranckie,
✓ studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi,
którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali
pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (art. 447 ust. 1 ustawy PoSWiN),
✓ studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo
będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania
lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie (art. 447 ust. 2 ustawy PoSWiN).
Świadczenie w formie zapomogi przyznawane jest przez prodziekanów ds. kształcenia i spraw
studenckich macierzystych Wydziałów w związku z trudną sytuacją życiową studenta spowodowaną
okolicznościami wyszczególnionymi w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów UTP tj.
a) zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na zdrowie lub mienie studenta/ doktoranta lub członków
rodziny, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN (np. kradzież, pożar, ciężka
choroba, wypadek),
b) śmiercią członka rodziny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN,
c) poniesieniem przez studenta/ doktoranta lub członka jego rodziny o którym mowa w art. 88 ust.
1 pkt. 1) ustawy PoSWiN, minimum 20% strat z gospodarstwa rolnego spowodowanych
zjawiskami atmosferycznymi (powódź, susza, gradobicie) lub chorobami zakaźnymi zwierząt
gospodarskich,
d) zajęciem komorniczym mienia studenta/ doktoranta lub członków rodziny, o których mowa w
art. 88 ust. 1 pkt. 1) z wyjątkiem zajęć o charakterze alimentacyjnym,
e) urodzenie się dziecka studentce/ doktorantce lub studentowi/ doktorantowi, z zastrzeżeniem, że
zapomogę może otrzymać tylko jedno z nich. W przypadku złożenia wniosku o zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka zarówno przez studentkę, jak i studenta liczy się data wpływu wniosku.

lub innymi, które zdaniem organu przyznającego kwalifikują studenta do otrzymania świadczenia.
W ślad za rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okoliczność uzasadniającą
wnioskowanie o wsparcie uznaje się również utratę przez studenta lub członka rodziny, o którym mowa
w art. 88 ust. 1 pkt. 1) ustawy PoSWiN źródła dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu
pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.
Opisaną w uzasadnieniu wniosku okoliczność należy udokumentować. Pozytywnie będą rozpatrywane
jedynie te wnioski, co do których trudna sytuacja życiowa studenta będzie udokumentowana w sposób
nie budzący wątpliwości organu.
Studenci/ doktoranci, którzy złożą wnioski nie później niż do 13. dnia danego miesiąca (w kwietniu do
13 kwietnia) i odczytają w USOSweb decyzję przyznającą świadczenie, otrzymają jego wypłatę na
wskazany rachunek bankowy, w tym samym miesiącu.
Aby poprawnie odczytać decyzję prodziekana w USOSweb należy:
1) Zalogować się w USOSweb,
2) W module Podania wybrać „Podanie o zapomogę do Prodziekana ds. kształcenia i spraw
studenckich”,
3) Wyświetlić szczegóły decyzji,
4) Odświeżyć ekran (F5) w celu zaczytania się daty wyświetlenia decyzji w systemie.
Za pośrednictwem USOSweb przekazywane będą jedynie decyzje pozytywne. Decyzje negatywne
prodziekana będą wysłane na adres domowy za potwierdzeniem odbioru.

