
Załącznik do zarządzenia nr 56/22 Rektora UMP  

z dnia 12 kwietnia 2022 r.  

  

   

Regulamin przyznawania wsparcia socjalnego dla studentów  

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu   

posiadających obywatelstwo białoruskie  

  

  

1. Uczelnia realizuje program wsparcia socjalnego studentów posiadających 

obywatelstwo białoruskie zgodnie z uchwałą XXXV/627/VIII/2020 Rady Miasta 

Poznania z dnia 29 września 2020 r. Program wsparcia jest realizowany zgodnie  

z zapisami umowy i trwa do jej zakończenia.  

2. Uczelnia otrzymuje środki przeznaczone na wsparcie socjalne studentów 

posiadających obywatelstwo białoruskie w formie dotacji od Miasta Poznań.  

3. W danym roku akademickim  wsparcie socjalne wypłacane jest za okres:  

a. od października do grudnia włącznie;  

b. od stycznia do czerwca  włącznie.  

4. Student ubiegający się o wsparcie finansowane przez Miasto Poznań zobowiązany jest 

do złożenia wniosku na każdy okres oddzielnie. Z zastrzeżeniem, że może tego 

wsparcia nie otrzymać w kolejnym okresie.  

5. Liczba studentów, którzy w danym okresie mogą skorzystać ze wsparcia socjalnego 

zależna jest od wysokości dotacji otrzymanej od Miasta Poznań.   

6. Rektor podaje liczbę studentów mogących zostać objętych wsparciem w komunikacie 

określającym terminy składania wniosków.  

7. Wysokość wsparcia socjalnego dla jednego studenta wynosi 1000 zł brutto 

miesięcznie.   

8. Wsparcie socjalne ze środków przekazanych przez Miasto Poznań jest jedynym 

wsparciem publicznym przyznanym studentowi. Student nie może być beneficjentem 

jakiegokolwiek innego wsparcia publicznego m.in. stypendiów NAWA, świadczeń 

realizowanych w ramach zadań Funduszu Stypendialnego Uczelni, wsparcia 

przyznanego przez Marszałka Województwa czy Starostwa powiatowego.  

9. Rektor powołuje komisję decydującą o przyznaniu świadczenia. Kadencja komisji 

trwa do momentu zakończenia programu wsparcia przez Miasto Poznań.   

10. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 członków, w tym 1 student.  

11. Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta (formularz do pobrania na stronie 

UCOS) składany oddzielnie na każdy okres (październik – grudzień  oraz styczeń – 

czerwiec)  



12. W przypadku gdy  liczba  wniosków spełniających wymogi formalne przekroczy  

liczbę miejsc którymi dysponuje Uczelnia, zastosowane zostaną następujące kryteria:   

a. dla studentów I roku studiów – pozycja na liście rankingowej tworzonej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia, wspólnej dla wszystkich 

kierunków i poziomów kształcenia.   

b. dla studentów lat wyższych - wyniki osiągnięte w poprzednim roku 

akademickim w oparciu o listę rankingową średniej ocen obliczanej zgodnie z 

Regulaminem Studiów Uczelni (od najwyższej do najniższej średniej), która jest 

wspólna dla wszystkich kierunków i poziomów kształcenia.  

13. Wypłata świadczenia nastąpi w miesięcznych ratach na rachunek bankowy podany 

przez studenta w systemie WISUS.  

14. Wypłata środków uzależniona jest od wpływu środków od Miasta Poznań 

i rozpoczyna się w ciągu 30 dni roboczych od momentu uznania środków na koncie 

Uczelni.  

15. Student traci prawo do pobierania przyznanego wsparcia socjalnego w przypadku:   

a. skreślenia z listy studentów - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 

skreślenie.  

b. rezygnacji ze studiów - z końcem miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja.  

c. przeniesienia do innej uczelni - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 

przeniesienie.  

d. uzyskanie tytułu zawodowego - z końcem miesiąca, w którym uzyskał tytuł 

zawodowy.  

16. Student ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywych oświadczeń w celu 

uzyskania świadczenia.  

17. Obsługą administracyjną przedmiotowego wsparcia socjalnego zajmuje się Uczelniane 

Centrum Obsługi Studentów (UCOS).  

 


