
Komunikat 

Rektora Akademii Teatralnej 

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

    z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

w sprawie pomocy materialnej w okresie epidemii COVID-19. 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z niejasnościami związanymi z formą i możliwościami otrzymania pomocy materialnej 

informuję, iż zgodnie z przepisami wprowadzonymi w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, rozszerzona 

została grupa studentów uprawnionych do otrzymania tej pomocy: 

1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie stosuje się ograniczenia z 

art. 92 ust. 2, że zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. W 

związku z powyższym, osoba studiująca, która już wcześniej otrzymała dwie zapomogi w 

roku akademickim 2019/2020, może się ponownie starać o zapomogę. Nie ma 

ograniczenia liczby przyznanych zapomóg. Należy jednak zaznaczyć, że każdy wniosek 

powinien być odrębnie umotywowany. Tzn. osoba studiująca nie może jednorazowo otrzymać 

dwóch zapomóg z powodu utraty zarobku w marcu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

otrzymała osobne zapomogi za utratę zarobku w marcu i kwietniu (każdą za dany miesiąc). 

2. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020, istnieje także możliwość przyznania 

stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi osobom, które 

studiują dłużej niż 6 lat. Z katalogu świadczeń, do których nie stosuje się ograniczenia, o 

którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1, wyłączono stypendium rektora. 

3. Wnioski o zapomogi, o których mowa w pkt. 1 i 2, rozpatrywane są przed Rektora zgodnie z 

zasadami określonymi w Komunikacie Rektora z dnia 16 kwietnia 2020 roku.   

4. Jednocześnie należy zauważyć, że w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie związane z 

posiadaniem tytułu zawodowego (art. 93 ust. 2 pkt 2), co oznacza, że studiujący posiadający 

już tytuł magistra lub licencjata i ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, nie może 

otrzymać stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. 

Wszyscy studenci i studentki Akademii Teatralnej mogą się natomiast ubiegać o 

wsparcie z powołanego przez Rektora Własnego Funduszu Stypendialnego (Zarządzenie 

Rektora nr 21/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku). 

5. Pierwszy termin na złożenie wniosków do Własnego Funduszu Stypendialnego upływa w 

dniu 28 kwietnia 2020 roku.  

 

 

REKTOR 

/- / Prof. dr hab. Wojciech Malajkat 

 


