§ 6. Zapomoga
1.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

2.

Podstawą do ubiegania się o zapomogę jest przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej
studenta w wyniku:
1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
2) śmierci członka najbliższej rodziny studenta;
3) poważnej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny;
4) urodzenia się dziecka studenta (o zapomogę może ubiegać się jedno z rodziców
dziecka, będące studentem Uczelni);
5) znacznych strat rodziny poniesionych na skutek klęski żywiołowej;
6) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
7) innych okoliczności wynikających z przyczyn losowych.

3.

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek o przyznanie zapomogi (druk
określony załącznikiem nr 9) złożony przez studenta.

4.

Wnioski nieudokumentowane nie mogą być podstawą przyznania zapomogi.

5.

Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa do ubiegania się o przyznanie zapomogi
należy udokumentować (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka
pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami
potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji losowych). Złożenie
samych faktur lub rachunków bez udokumentowania (np. zaświadczeniem lekarskim,
bądź innym dokumentem) faktu zaistnienia sytuacji losowej, wymienionej w ust. 2, nie
stanowi podstawy przyznania zapomogi.

6.

W przypadku, gdy student nie składał wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub
socjalnego w zwiększonej wysokości, nie dokumentując sytuacji materialnej swojej
rodziny lub gdy na skutek zdarzenia losowego sytuacja materialna jego rodziny uległa
zmianie, w uzasadnionych przypadkach, Wydziałowa Komisja Stypendialna może
zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie za
poprzednie 3 miesiące.

7.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3
miesięcy od daty zdarzenia losowego uprawniającego do przyznania zapomogi.
W przypadku studentów I roku, we wniosku o przyznanie zapomogi student nie może
wskazać zdarzenia, które miało miejsce przed dniem jego immatrykulacji.

8.

Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie (nie dotyczy
przewlekłej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny).

9.

Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana
zdarzeniem losowym wymienionym w ust. 2, a jedynie trudną sytuacją materialną –
w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

10. Wysokość zapomogi należnej studentowi określa Wydziałowa Komisja Stypendialna.
Maksymalną i minimalną kwotę zapomogi obowiązującą w danym roku akademickim
ustala rektor Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego
i uczelnianym organem samorządu doktorantów, zgodnie z § 1 ust. 15.

