
Zapomoga w roku akademickim 2022/2023 
 
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 
 Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta, który został złożony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego przejściowo trudną sytuację życiową, 
uprawniającego do przyznania świadczenia.           
Zapomoga może być przyznana, jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę jej przyznania nastąpiło  w trakcie studiowania  
 w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.  
 
Druk wniosku o przyznanie zapomogi dostępny jest na stronie Uczelni (struktura uczelni – wnioski i druki) oraz na 

platformie MOODLE. 

Świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.         

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta,                            
 z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

                
1)   pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, 
2)   drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.    

 
    

➢ okres 12 semestrów  rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy 
(na pierwszym kierunku studiów po zdaniu matury); 

➢ do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach                                  
(w WSZiB lub w innej uczelni), w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć –               
wlicza się każdy rozpoczęty semestr bez względu na to czy kształcenie trwało przez cały okres semestru czy krócej; 

➢ wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po 
uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego 
stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń); 

➢ w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden 
semestr; 

➢ w przypadku gdy łączny czas trwania studiów na studiach pierwszego stopnia wynosi 9 semestrów, student ma 
możliwość ubiegania się o świadczenia na studiach drugiego stopnia przez okres 3 semestrów (tj. do wyczerpania 
łącznego 12 semestralnego limitu). 

 

 
 Wniosek studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi musi zawierać uzasadnienie faktu  pozostawania                  
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej oraz odpowiednią dokumentację, którą mogą stanowić w szczególności:                
dokumenty potwierdzające utratę zatrudnienia lub zmniejszenia dochodów, akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne 
zaświadczenie lekarskie o  przebytej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane 
ze  zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt zdarzenia losowego (policja, 
straż pożarna, instytucja ubezpieczeniowa, służba zdrowia i inne). 
 
Zapomoga ma charakter uznaniowy, a jej wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej w jakiej znalazł  się student.             
Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. 
Zapomoga może być przyznana nie częściej  niż dwa razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać kolejnej         
zapomogi w danym roku akademickim w oparciu o to samo uzasadnienie trudnej sytuacji życiowej. 
 
Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi, zalicza się w szczególności:   
 

a) utrata stałego źródła dochodu w rodzinie studenta, 
b) nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ student (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można 

przewidzieć,  ani mu zapobiec); 
c)  poważną i nagłą chorobę studenta lub członka jego rodziny, wymagającą dodatkowych nakładów  finansowych – pod 

warunkiem, że członek rodziny prowadzi wspólne gospodarstwo domowe  razem ze  studentem; 
d) śmierć członka rodziny studenta prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe razem ze studentem; 
e) zdarzenie losowe (np. rabunek, włamanie, kradzież mienia o znacznej wartości, pożar, powódź); 
f) inne szczególnie uzasadnione i udokumentowane zdarzenie 

 
Określenie „członek rodziny studenta” oznacza: 
       a)   studenta, 
       b)   małżonka studenta, 
       c)   rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 
       d)   będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę   
             do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci                
             niepełnosprawne bez względu na wiek;  
         
Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, ale wykazanie, że dane zdarzenie tak wpłynęło na sytuację  
życiową studenta, że można ją uznać za przejściowo trudną. 
Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie  zapomogi  
należy rozumieć ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych),  w jakich znalazła się            
rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. 


