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OGŁOSZENIE
w sprawie wniosków o przyznanie miejsca
w Domu Studenckim na rok akad. 2016/2017
W związku ze zbliżającym się okresem składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie
miejsc w Domach Studenckich zawiadamiam, że w bieżącym roku utrzymane zostają zasady wprowadzone w latach poprzednich za zgodą Parlamentu Samorządu Studentów
oraz Rektora. Jest o tym mowa w zaktualizowanych Informacjach dla osób ubiegających
się o przyznanie pomocy materialnej – pkt 4 lit. c) w dostępnym na serwerze pliku
http://www.amu.edu.pl/~dn/rpms-2014/rpms-2014-informacje.pdf; plik ten zawiera również
zasady dokumentowania wniosku.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, studenci ubiegający się o przyznanie miejsc na rok akad.
2016/2017, zwolnieni są z obowiązku składania wraz z wnioskami pełnej dokumentacji
dochodowej – sytuacja materialna ustalona zostanie na podstawie złożonych wniosków
o przyznanie pomocy materialnej na II semestr. Nie oznacza to jednak, że studenci, których sytuacja zmieniła się, nie mogą zaktualizować swoich danych – po stronie Uczelni
i Komisji Ekonomicznych I stopnia istnieje obowiązek przyjmowania wniosków z aktualnymi danymi, jeśli zmiana sytuacji materialnej wynika z okoliczności przewidzianych jako
tytuły utraty dochodu (art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)).
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W przypadku studentów, którzy nie ubiegali się o przyznanie świadczeń stypendialnych na
II semestr, złożenie wniosków bez załączników ‘dochodowych’ – czyli niekompletnych
Wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim – oznacza automatyczne umieszczenie tych studentów na końcu listy. Zwracam na to uwagę, bowiem w roku akad.
2016/2017 trwać będzie remont, przebudowa i modernizacja DS Hanka. Oznacza to dalsze utrzymanie się mniejszej niż w latach ubiegłych liczby miejsc w poznańskich Domach
Studenckich Uczelni. W istniejącej sytuacji w procedurze rozpatrywania wniosków
i przyznawania miejsc bardzo duże znaczenie (a może nawet decydujące) będzie mieć
sytuacja materialna wnioskodawców oraz przestrzeganie terminu składania wniosków.
Dotyczy to również studentów z orzeczoną niepełnosprawnością, których potrzeby realizowane będą na zasadach ogólnych (dochód/os.), po czym na przedstawiane Uczelnianej
Komisji Ekonomicznej wnioski zainteresowanych, dokonywane będą zamiany miejsc na
miejsca w pokojach przystosowanych i w pokojach 1-osobowych. UKE w trybie odwołań
rozpatrywać będzie z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań wnioski osób, które
nie spełnią kryterium ekonomicznego (dochód/os.). Zachęcam do terminowego zgłaszania
potrzeb, bowiem z roku na rok systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na miejsca
w Domach Studenckich ze strony uczestników wymiany w ramach programów Erasmus
i MOST, w których biorą udział również studenci naszej Uczelni.
Decyzje o przyznaniu miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich
wynikają z możliwości, jakimi dysponować będą Wydziałowe Komisje Ekonomiczne.
W poprzednich latach zdarzały się przypadki przyznawania miejsc w Domach innych od
wnioskowanych nawet w przypadku studentów wskazujących Domy Studenckie, w których
dotąd mieszkali. Mając to na względzie w wytycznych dla WKE, w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studentów, władze Uczelni zobowiążą Komisje Ekonomiczne I stopnia do uwzględniania (w miarę możliwości) sugestii zawartych we wnioskach studentów
pragnących przedłużyć zakwaterowanie w Domu Studenckim na kolejny rok. Proszę
wszystkich wnioskodawców o podawanie na drugiej stronie wniosku – obok wskazania
Domu Studenckiego – informacji o zakwaterowaniu w bieżącym roku akademickim
(2015/2016).

(-) dr Przemysław Rachowiak
Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej
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