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Na co może liczyć 
student? 
Jak to było w zeszłym roku? 

Liczbę studentów studiów dziennych korzystających ze 
świadczeń z funduszu pomocy materialnej w roku ak. 
2003/2004 ilustruje Tabela 1.  

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za 
szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce otrzymali: 
Adam Kucza - student IV roku politologii i Irmina Staś-
kowiak - studentka V roku - kierunek filologia polska, 
specjalność dziennikarstwo; 

Ponadto wypłacano dwa stypendia refundowane przez 
Rząd RP. 

A co teraz? 
Informacje ogólne 

Do dyspozycji studentów zamiejscowych w roku aka-
demickim 2004/2005 jest 2261 miejsc w 8 domach stu-
denckich. W nowym akademiku przy ul. Wyspiańskiego 
przystosowano pokoje do zamieszkania przez studentów 
niepełnosprawnych.  

Studentów, którzy będą ubiegać się o jedną z form 
świadczeń pomocy materialnej prosimy o śledzenie 
informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń przy 
Dziale Spraw Studenckich i przy Dziekanatach oraz 
komunikatów podawanych przez Radio INDEX. Dział 
Spraw Studenckich ma siedzibę w Kampusie B; al. Woj-
ska Polskiego 69, pokój 405 i 406 (IV piętro). W roku 
akademickim pracownicy działu pełnią dyżury w Kampu-
sie A; ul. Podgórna, pokój 15 (przy Rektoracie). 

Strona internetowa Działu Spraw Studenckich 
www.dss.uz.zgora.pl zawiera informacje dotyczące 
zakresu działalności działu, Regulamin przyznawania 
miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, pomoc materialną dla studentów wraz z Regu-
laminem przyznawania i wypłacania wysokości świad-
czeń pomocy materialnej dla studentów studiów dzien-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego, wzory dokumentów 
do pobrania, aktualności, informacje o ubezpieczeniach 
zdrowotnych i bazę kwater prywatnych dla studentów. 

Fundusz pomocy materialnej 
17 lipca weszła w życie ustawa z 28 maja 2004 r. 

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy 
o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o po-
życzkach i kredytach studenckich oraz zmianie nie-
których innych ustaw. Ustawa rozszerza krąg osób 

uprawnionych do otrzymania świadczeń pomocy mate-
rialnej dla studentów oraz pożyczek i kredytów studenckich. 

Po wejściu w życie ustawy możliwość ubiegania się 
o określone świadczenia pomocy materialnej w po-
szczególnych okresach będą mieli: 
1. studenci studiów dziennych: 

 od 1 października 2004 r. 
- stypendium socjalne z możliwością zwiększenia 

jego kwoty z tytułu niepełnosprawności i zakwate-
rowania,  

- stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,  
- stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 
- zapomogi 

 od 1 stycznia 2005 r. 
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

w sporcie, 
2.  studenci studiów wieczorowych, zaocznych 

i eksternistycznych 
 od wejścia w życie ustawy do 30 września 2004 r. 
- stypendium socjalne, 
- stypendium za wyniki w nauce, 
- stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-

nych  
 od 1 października 2004 r. 
- stypendium socjalne z możliwością zwiększenia 

jego kwoty z tytułu niepełnosprawności,  
- stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,  
- stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 
- zapomogi. 

 od 1 stycznia 2005 r. 
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 

w sporcie. 
Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyzna-

wania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów od 1 października 2004 r., w tym szczegóło-
we kryteria i tryb udzielania świadczeń, wzory wniosków 
o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób udo-
kumentowania sytuacji materialnej wejdzie w życie Za-
rządzeniem Rektora pod koniec września br. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy w okresie przej-
ściowym, tj. od wejścia w życie ustawy do 30 września 
2004 r. studenci studiów wieczorowych, zaocznych 
i eksternistycznych mogli ubiegać się o świadczenia  
pomocy materialnej z wyrównaniem od 1 stycznia zgod-
nie z regulaminem przyznawania i wypłacania oraz wy-
sokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
dziennych Uniwersytetu Zielonogórskiego, który obowią-
zywał studentów dziennych do otrzymania świadczeń 
pomocy materialnej w tym okresie.  

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń w o-
kresie przejściowym były osoby, które w dniu wydania 
decyzji, tj. do 30 września 2004 r. o przyznaniu świad-
czeń posiadały status studenta. 

Tab. 1. Liczba świadczeń przyznanych z funduszu pomocy materialnej na rok akademicki 2003/2004 

Liczba przyznanych świadczeń 

Semestr 
Stypendium 

socjalne 
Stypendium 

za wyniki 
w nauce 

Dopłata 
do zakwa-
terowania 
w innych 
obiektach 

niż DS 

Ulgi 
w opłatach 
za miejsce 

w DS  
50 % 

Ulgi w 
opłatach 
za obia-
dy 50 % 

Zapo-
mogi 

Stypendia spe-
cjalne dla osób 
niepełnospraw-

nych 
Razem 

zimowy 1.830 1.467 12 263 17 722 134 4.445 

letni 1.996 1.670 10 172 6 667 140 4.661 
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UNIWERSYTECKIE AKADEMIKI 

W celu ujednolicenia zasad, proponuję żeby wnioski 
o przyznanie świadczeń dla studentów studiów wieczo-
rowych, zaocznych i eksternistycznych za okres przej-
ściowy przyjmował Dział Spraw Studenckich w terminie 
do 15 września b.r., zaś decyzję o przyznaniu świadczeń 
podejmą dziekani na wniosek WKS poszczególnych 
wydziałów. 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osią-
gnięcia w nauce na rok ak. 2004/2005 przyznane będzie 
po określeniu, w drodze rozporządzenia, szczegółowych 
warunków, trybu i wypłacania tych stypendiów. 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osią-
gnięcia w sporcie będzie obowiązywać od 1 stycznia 
2005 r. i przyznane będzie po określeniu, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowych warunków, trybu i wy-
płacania tych stypendiów. 

Prawo do zakwaterowania w DS 
Prawo do zakwaterowania w DS, dla studentów lat 

starszych, od II do V roku, przyznaje się w czerwcu na 
następny rok akademicki, na wniosek  studenta złożony 
w terminie do końca maja w Dziale Spraw Studenckich, 
natomiast dla studentów przyjętych na pierwszy rok 
studiów, miejsca w akademiku przyznawane są na wnio-
sek studenta złożony w dziekanacie, w terminie do po-
łowy sierpnia. 

Podstawowymi kryteriami przy przyznaniu prawa do 
zakwaterowania są dochód przypadający na jedną oso-
bę w rodzinie studenta i odległość od miejsca zamiesz-
kania do uczelni, dla studentów starszych lat, dodatkowo 
wyniki w nauce i działalność pozadydaktyczna. 

Student ubiegający się o przyznanie miejsca w domu 
studenckim składa wniosek na formularzu ustalonym 
przez uczelnię, załączając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta, 
takie jak przy ubieganiu się o stypendium socjalne. 

W trakcie roku akademickiego, na zwalniające się 
miejsca w akademikach, Prorektor ds. Studenckich 
będzie przydzielał je raz w miesiącu studentom zgłasza-
jącym chęć zamieszkania. 

Kryteria, na podstawie których przyznawane są miej-
sca w DS określa Regulamin przyznawania miejsc 
w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Studenci, dla których zabrakło miejsc w domach stu-
denckich, mogą znaleźć oferty z adresami kwater 
w Bazie Danych dotyczącej zakwaterowania dla  
studentów dziennych i zaocznych UZ, prowadzonej 
przez Dział Spraw Studenckich. Oferty na stronie  
www.dss.uz.zgora.pl  

Studentom otrzymującym świadczenia z funduszu 
pomocy materialnej zaleca się założenie konta oso-
bistego.  

Informacja dla studentów o możliwości uzy-
skania pomocy materialnej z innych źródeł 

Dział Spraw Studenckich gromadzi informacje o moż-
liwości uzyskania pomocy materialnej z innych źródeł niż 
Uczelnia, w tym też zakresie udziela informacji studen-
tom.  

Informacje dodatkowe o zakresie udzielanej 
pomocy studentom przez Dział Spraw Stu-
denckich 

Pracownicy Działu Spraw Studenckich między innymi 
udzielają pomocy i konsultacji w zakresie świadczeń 
z funduszu pomocy materialnej. Dział koordynuje pra-

cami dziekanatów w zakresie udzielania i wypłacania 
świadczeń oraz sporządza listy wypłat.  

Ponadto dział prowadzi obsługę administracyjną stu-
denckiej działalności kulturalnej i udziela informacji 
w tym zakresie. 

Dział nadzoruje działania związane z realizacją zadań 
z zakresu opieki zdrowotnej studentów. 

Elżbieta Kaźmierczak 

 

 

 




