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Szanowny Panie Premierze, 

 

w imieniu Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP, w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu 

zagrożenia epidemicznego oraz czasowym zawieszeniem zajęć na uczelniach, Parlament Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zwrócić szczególną uwagę na wpływ tych decyzji na sytuację 

materialną studentów. 

Studenci zatrudniani są zazwyczaj w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wielu z nas 

podejmuje pracę dorywczą w restauracjach, hotelach i centrach handlowych. Powoduje 

to, że sytuacja materialna studentów, jako osób zatrudnionych na elastycznych kontraktach, 

w branżach szczególnie podatnych na skutki obecnie wprowadzonych restrykcji, może ulec 

w niedługim czasie znacznemu pogorszeniu. 

Dodatkowo część studentów zdążyła już ponieść wydatki dotyczące planowanych wyjazdów 

na konferencje naukowe, wymiany studenckie, zawody sportowe, staże zagraniczne lub innego 

rodzaju wydarzenia związane z działalnością na uczelni, które ostatecznie zostały odwołane 

lub w których udział z innych powodów okazał się niemożliwy. 

W związku z tym apelujemy o wykorzystanie wszystkich ustawowych narzędzi do tego, 

by studenci, poszkodowani na skutek koniecznych do wprowadzenia restrykcji, mogli ubiegać się 

w takich sytuacjach o zapomogę. Szczególne istotne jest przy tym, by proces przyjmowania 

wniosków wraz z wszelką niezbędną dokumentacją oraz późniejszego wydawania decyzji odbywał 

się w pełni drogą elektroniczną. 



 

 

Prosimy również o zwrócenie uwagi przewoźnikom na problemy studentów, którzy wykupili 

długookresowe bilety na komunikację miejską i/lub pociągi z których obecnie nie mają potrzeby 

korzystać. Możliwość odzyskania zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystane bilety będzie 

dla studentów bardzo pomocna. 

Uważamy również, że w obecnej sytuacji studenci, którzy musieli opuścić domy studenckie 

nie powinni ponosić kosztów zakwaterowania od 1 marca b.r. (co częściowo zrekompensuje koszty 

związane z nagłą przeprowadzką) do momentu powrotu na uczelnie. 

Jako Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w pełni rozumiemy, że podjęte 

dotychczas działania wynikały ze stanu wyższej konieczności i troski o dobro naszej ojczyzny. 

Wszyscy, jako obywatele, powinniśmy stosować się do rekomendacji sanitarnych oraz dążyć 

do zminimalizowania negatywnych skutków wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego. 

Kierując się tą troską zwracamy się z powyższym apelem oraz zapewniamy, że środowisko 

studenckie pozostaje otwarte na wszelkie możliwości współpracy mające na celu minimalizację 

negatywnych skutków obecnej sytuacji. 
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