
 

 

 

Uchwała Zarządu Samorządu Studentów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 03/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

w sprawie wyboru wariantu realizacji funduszu pomocy materialnej w semestrze 

zimowym roku akademickim 2013/2014 

 

Na podstawie przepisów art. 32 lit. g Regulaminu Samorządu Studentów UAM 

(t.j. z dn. 14 grudnia 2013r.) oraz § uts. 3 regulaminu pomocy materialnej dla studentów 

uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z przepisami art. 174 ust. 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Zarząd Samorządu Studentów pozytywnie opiniuje przedstawioną przez pełnomocnika rektora 

ds. pomocy materialnej w piśmie DN 33-19/B/13/14 propozycję maksymalnej wysokości 

dochodu uprawniającego do  pobierania stypendium socjalnego, o którym mowa 

w art. 179 ust. 2 ustawy, w  wysokości 825,00 zł.  

 

§ 2 

Zarząd Samorządu Studentów pozytywnie opiniuje przedstawioną przez pełnomocnika rektora 

ds. pomocy materialnej w piśmie DN 33-19/B/13/14 propozycję miesięcznych stawek 

świadczeń socjalno-zdrowotnych, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz 

art. 182 ustawy tj.: 

1) stypendium socjalne (stawka podstawowa) – 140,00 zł, 

2) stypendium specjalne dla niepełnosprawnych – 300,00 zł, 

3) zwiększenie z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie – 120,00 zł, 

4) zapomoga – do 1000,00 zł. 

  

Parlament Samorządu Studentów 



§ 3 

Zarząd Samorządu Studentów pozytywnie opiniuje przedstawioną przez pełnomocnika rektora 

ds. pomocy materialnej w piśmie DN 33-19/B/13/14 propozycję zasad i kryteriów podziału 

funduszu pomiędzy jednostki Uniwersytetu uprawnione do przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt. 1, 2 i 8 oraz art. 182 ustawy. 

 

§ 4 

Kopia pisma pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej, o którym mowa w §§ 1-3 stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący 

Zarządu Samorządu Studentów UAM 

/-/ 

Piotr Okonkowski 

 

 


