
Zmiany w systemie świadczeń dla studentów w semestrze letnim 2019/2020

Wraz  z  wejściem  w życie  ustawy o  szczególnych  instrumentach  wsparcia  w związku  z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń
dla studentów i doktorantów.

 W czasie  epidemii nie obowiązuje limit  dwóch zapomóg w roku akademickim –
oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym
razem,  kiedy  jego  sytuacja  życiowa  pogorszyła  się,  np.  z  powodu  utraty  źródła
dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

 Ponieważ w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w
organizacji  pracy  komisji  stypendialnej,  zapomogi  są  przyznawane  przez  rektora.
Jeżeli  w  uczelni  funkcjonowały  komisja  stypendialna  i  odwoławcza  komisja
stypendialna,  to  nadal  zachowują  one uprawnienia  do przyznawania  stypendium
socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora.

 Wnioski  o zapomogi  są  rozpatrywane  w  trybie  uproszczonym -  zgodnie  z
Regulaminem świadczeń dla studentów PWSTE w Jarosławiu.

 W  semestrze  letnim  2019/2020  roku,  w  związku  z  trudną  sytuacją  wielu
rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego,  stypendium dla osób
niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez
okres  studiowania  nieprzekraczający  6  lat.  Oznacza  to  możliwość  finansowego
wsparcia  tych  studentów,  którym  upłynął  okres 6  lat od  momentu  rozpoczęcia
studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.
W  związku  z  powyższym,  w  semestrze  letnim  roku  akademickiego 2019/2020 
o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnych
oraz zapomogi mogą się ubiegać się również studenci, studiujący już dłużej niż 6 lat.

 Do 30 września 2020 r. zniesiono obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie
stypendium  socjalnego  zaświadczenia  z  ośrodka  pomocy  społecznej o  sytuacji
dochodowej  i  majątkowej  swojej  i  rodziny  przez  studenta,  którego  miesięczny
dochód na  osobę  w rodzinie  nie  przekracza  528  zł.  Sytuacja  materialna  studenta
będzie  mogła  być  weryfikowana przez  uczelnię  na podstawie  innych dostępnych
dokumentów.

Tryb składania wniosków w semestrze letnim 2019/2020

Wnioski  należy  wypełnić  w  systemie  USOSweb  https://usosweb.pwste.edu.pl/,
zarejestrować,  wydrukować,  podpisać,  a  następnie  zeskanować  i  wraz z  wymaganymi
załącznikami  przesłać drogą elektroniczną na adres: cos@pwste.edu.pl
Wnioski  i  załączniki  w  wersji  oryginalnej  należy  zachować  i  w  terminie  późniejszym
dostarczyć do Centrum Obsługi studentów.

https://usosweb.pwste.edu.pl/

