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I. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady, formy i tryb przyznawania pomocy materialnej dla studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                            

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

2. Podstawa prawna: art. 186 ust.1ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.), ustawa o świadczeniach rodzinnych                  

z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. z 2006r.nr 139, poz. 992 z późn.zm.), ustawa o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.U. 2009r. nr 175, poz.1362, z późn.zm.), ustawa           

o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. (Dz.U. z 2006r. nr 136, poz.969, z późn.zm.) 

oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015r.                     

w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. 

§ 1 

1. Studenci PWSZ w Kaliszu mogą ubiegad się o pomoc materialną ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie paostwa w formie: 

a) stypendium socjalnego, 

b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

c) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

d) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

e) zapomogi. 

2. Student może ubiegad się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. 

3. Student może ubiegad się o zakwaterowani w domu studenckim uczelni dla małżonka  

i dziecka. 

4. Wnioski o przydział miejsc w Domu Studenta wraz z dokumentacją dotyczącą dochodu 

rodziny należy składad do Działu Kwestury- FPMS: 

a) do 31 sierpnia- dotyczy wszystkich studentów, 

b) do 15 września- dotyczy wyłącznie osób przyjętych na I rok studiów. 

O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje sytuacja materialna w rodzinie studenta 

oraz odległośd uczelni od miejsca zamieszkania. 

Studenci zakwaterowani w akademiku w poprzednim roku akademickim składają sam 

wniosek, na podstawie którego rezerwują miejsce w domu studenta na kolejny rok. 
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5. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej z § 1 ust. 1 pkt a - b należy składad do Działu 

Kwestury- FPMS: 

a) studenci I roku w terminie do 10 października 

b) studenci II roku i wyżej w terminie do 15 września 

c) studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie  

do 22 marca. 

6. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składad  

do Działu Kwestury- FPMS  

a) w terminie do 20 października 

b) studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego w terminie  

do 15 marca. 

7. Wnioski złożone po terminach określonych w pkt.5 zostaną rozpatrzone w ciągu m-ca  

od daty wpływu, z terminem przyznania stypendium od następnego m-ca. 

8. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 6 zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca  

od daty wpływu. Stypendium może byd przyznane od następnego miesiąca, jeśli na danym 

kierunku liczba przyznanych stypendiów rektora nie przekracza 10% liczby studentów  

danego kierunku. 

 
§ 2 

1. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywad 

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez 

studenta kierunku studiów. 

2. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeo pomocy 

materialnej na więcej niż jednym kierunku. 

3. Studentowi, który po ukooczeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 

kierunku studiów, nie przysługują świadczenia tj. stypendium socjalne, stypendium 

specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukooczeniu studiów I stopnia w celu 

uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez 

okres trzech lat. 
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4. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga nie należą się, jeżeli: 

a) student powtarza przedmiot po zakooczeniu ostatniego roku akademickiego 

 w ramach toku studiów, 

b) egzamin dyplomowy odbywa się po zakooczeniu ostatniego roku akademickiego 

 w ramach toku studiów, 

c) student został zawieszony w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji 

Dyscyplinarnej, 

d) student został skreślony z listy studentów, 

e) student uzyskał urlop, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Student może się ubiegad o świadczenia pomocy materialnej, jeżeli przebywa na urlopie 

udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka.  

6. Jeśli student powtarza rok (semestr) lub został warunkowo wpisany na rok (semestr) 

studiów, może się ubiegad o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapomogę. 

7. Łączna miesięczna wysokośd stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych 

studentów nie może byd większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli 

akademickich. 

8. Wymienione w § 1 ust. 1 świadczenia pomocy materialnej dla studentów są zwolnione  

z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy                      

z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity-Dz. U.         

z 2010r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). 

§ 3 

1. Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływana jest przez 

Rektora spośród studentów delegowanych przez uczelniany organ samorządu 

studenckiego i pracowników uczelni, przy czym studenci stanowią większośd składu 

komisji. 

2. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo odwołania się do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Komisji Stypendialnej                        

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. 
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3. Na wniosek Samorządu Studenckiego rektor przekazuje uprawnienia w zakresie 

przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej. W przypadku decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie 

stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy złożony w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Student kieruje wniosek 

do Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Komisji Stypendialnej. 

4. Rektor sprawuje nadzór nad prawidłowością przyznawania świadczeo i uchyla decyzję 

Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w przypadku niezgodności                               

z przepisami Ustawy lub niniejszym regulaminem. 

5. Do decyzji podjętych przez organ uczelni w sprawach przyznawania pomocy materialnej 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 

przepisy o zaskarżeniu decyzji do Sądu Administracyjnego. 

6. Decyzje wydawane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną 

podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia 

wiceprzewodniczący. 

7. Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatruje odwołania i wnioski o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie jednego miesiąca. 

§ 4 

O przyznanej pomocy materialnej informuje się studentów poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeo list zawierających numery albumów, wysokośd i rodzaj przyznanych świadczeo. 

Studenci otrzymują decyzje na piśmie dwa razy w roku akademickim, przyznające pomoc  

na semestr zimowy i odrębnie na semestr letni. 

§ 5 

1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

rektora dla najlepszych studentów, zapomogi oraz miejsca w domach studenckich  

są przyznawane na pisemny i udokumentowany wniosek studenta. 

2. Pomoc materialną, o której mowa w  § 1 pkt.1 lit. a-c przyznaje się na rok akademicki               

(od października do czerwca), z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie                    

z planem studiów, trwa jeden semestr. 

3. Studentom I roku studiów stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, zapomoga oraz stypendium rektora dla laureatów i finalistów 

olimpiad przyznawane są od pierwszego semestru nauki.  



6 

 

4. Studentom ostatniego roku studiów stypendium jest wypłacane do miesiąca (włącznie),                        

w którym student ukooczył studia. 

5. Studenci posiadający prawo do stypendium,  o którym mowa w  § 1  ust 1 lit. a, b, d oraz 

stypendium rektora dla najlepszych studentów, zachowują je w trakcie pobytu 

zagranicznego w ramach programu Erasmus+. 

II. Stypendium socjalne 

 
§ 6 

1. Stypendium socjalne może otrzymad student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Wysokośd stypendium socjalnego zależy od sytuacji materialnej studenta i od wysokości 

środków jakimi dysponuje uczelnia. Kwota stypendium socjalnego może ulec zmianie                  

w ciągu roku akademickiego. 

3. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokośd 

dochodu na osobę w rodzinie studenta  uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

socjalne. 

4. Wysokośd dochodu uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne nie 

może byd niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia                           

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175, poz.1362, z późo. zm.) oraz 

wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 992, z późo. zm.). 

5. Dochód netto, o którym mowa w ust. 4 oznacza dochód pomniejszony o : podatek 

należny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód 

netto ustala się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych  

i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych  

z 1ha przeliczeniowego, ogłaszanego co roku obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 

(Dz.U. z 2006r. nr 136, poz.969, z późo. zm.). 

6. Do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza 

się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 
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 ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie  

do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego 

się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, 

 gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną, 

 gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 

określonej  przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

7. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników rozumie się umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres  

co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą z osobą 

niebędącą: 

1) małżonkiem wydzierżawiającego, 

2) jego zstępnym lub pasierbem, 

3) małżonkiem zstępnego lub pasierba, 

4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

5) małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. 

8. Członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy posiadający gospodarstwo rolne                 

i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do złożenia oświadczenia (na druku o dochodach 

niepodlegających opodatkowaniu) czy w roku, z którego dokumentuje się dochody 

uzyskali zasiłki chorobowe z tego tytułu.  

9. Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody nastąpiło przekazanie 

gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód  

w rodzinie studenta za ten rok należy uwzględnid dochód z gospodarstwa rolnego za 

miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodad rentę strukturalną za pozostałe 

miesiące roku. 

10. W sytuacji gdy członek rodziny osiąga dochody za granicą Rzeczypospolitej Polskiej 

dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku 

kalendarzowego. Dochody te pomniejszone są odpowiednio o zapłacone za granicą 
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Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe 

ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 

11. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  

o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a) studenta, 

b)  małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia 

przypadnie w ostatnim roku studiów, do ich ukooczenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek, 

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukooczenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek. 

12. Student może ubiegad się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez osoby, o których mowa w pkt 11 lit.c: 

1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym  

z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną 

 z następujących przesłanek: 

a) ukooczył 26. rok życia, 

b) pozostaje w związku małżeoskim, 

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w pkt 11 lit. b, 

d) osiągnął pełnoletnośd, przebywając w pieczy zastępczej 

lub 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit.a i b, jest wyższy 

lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust.1 i kwoty określonej                         

w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

13. Do składu rodziny nie wlicza się rodzica, jeśli: 

1) rodzic nie żyje (akt zgonu), 
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2) rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji), 

3) rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia), 

4) rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas 

alimenty), 

5) rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia   

całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców       

do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, 

6) powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone. 

14. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny 

studenta, nawet jeżeli są dzieci z tego związku, nie wlicza się również ojczyma oraz 

macochy, chyba że wystąpili z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. 

15. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby 

przebywającej w tej instytucji. Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa 

się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuoczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, 

zakład opiekuoczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuoczy, szkołę wojskową lub inną 

szkołę jeżeli instytucje te zapewniają pełne, nieodpłatne utrzymanie. 

16. W przypadku ustalania dochodu studenta będącego pełnoletnim wychowankiem rodziny 

zastępczej do obliczeo nie przyjmuje się dochodów tej rodziny. 

17. W przypadku, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu  

z jego rodziców), nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka 

od drugiego z rodziców dziecka, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba, że: 

 drugi z rodziców nie żyje, 

 ojciec dziecka jest nieznany, 

 powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 

zostało oddalone, 

 sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia 

alimentacyjnego na rzecz  tego dziecka. 
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18. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich  

nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, 

ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego 

podstawę do ustalenia prawa do świadczeo wlicza się alimenty w otrzymywanej 

wysokości - co powinno byd udokumentowane m.in. odcinkami przekazów/przelewów 

oraz zaświadczeniem komornika o stanie egzekucji alimentów w przypadku ich 

nieotrzymywania lub otrzymywania w mniejszej wysokości. 

19. W przypadku utraty dochodu, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

na który ma byd przyznane stypendium lub po tym roku, ustalając dochód nie 

uwzględnia się dochodu utraconego. Do wniosku należy dołączyd dokument 

potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz jego wysokośd. 

20. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, na który ma byd przyznane stypendium, ustalając dochód uzyskany przez 

daną osobę, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których 

został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 

stypendium.  

Do wniosku należy dołączyd dokument określający wysokośd uzyskanego dochodu oraz 

liczbę miesięcy, w których był osiągany. 

21. Jeśli dochód został uzyskany po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu  

z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód 

ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium. Do wniosku należy dołączyd 

dokument określający wysokośd dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym został uzyskany. 

22. Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 19, rozumie się utratę dochodu 

spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa od urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczy również umowy o dzieło), 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,  
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e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem  

jej wykonania w rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r.                                 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.), 

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyoskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

g)  utratą zasądzonych świadczeo alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeo lub utratą świadczeo pieniężnych wypłacanych  

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeo alimentacyjnych, 

h)    utratą świadczenia rodzicielskiego, 

i)   utratą zasiłku macierzyoskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

j)    utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

23. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do miesięcznego dochodu 

rodziny dodaje się  miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny.  

Do wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego należy dołączyd dokument 

potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz jego wysokośd. 

24. Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 20, rozumie się uzyskanie dochodu 

spowodowane: 

a) zakooczeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczy również umowy  

o dzieło), 

d) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczy również umowy  

o dzieło), 

e) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury , renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej,  
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f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem  

jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia  

2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

g) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyoskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

h) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

i) uzyskaniem zasiłku macierzyoskiego, o którym mowa w przepisach  

o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

j) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

25. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost 

wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie 

wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).  

26. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) nie stanowi utraty  

ani uzyskania dochodu. Wszelkie zmiany uwzględniane są w latach, które stanowią 

podstawę przyznawania pomocy materialnej z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana 

powierzchni nastąpiła w trakcie roku dochód należy liczyd proporcjonalnie do liczby 

miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wyliczony dochód dzieli się na 12 

miesięcy. 

27. Jeśli utrata lub uzyskanie dochodu nastąpiło w czasie pobierania stypendium, jego 

wysokośd ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku  

o uwzględnienie dochodu utraconego lub uzyskanego. 

28. Student pobierający stypendium socjalne ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia 

uczelni o każdej zmianie zadeklarowanych dochodów i złożyd pisemny wniosek                          

o ponowne przeliczenie dochodu wraz z dokumentami dotyczącymi tych zmian. 

29. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 

otrzymad stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 

stałego do zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie. 

30. Ubiegający się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w lokalu 

innym niż dom studenta, zobowiązany jest do przedłożenia umowy o wynajem lokalu  
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lub oświadczenia o miejscu tymczasowego zamieszkania w danym obiekcie oraz                         

o warunkach odpłatności. 

31. Student ma obowiązek powiadomid organ przyznający świadczenie o rezygnacji 

 z zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta oraz                                 

o wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu. 

§ 7 

1. Student zobowiązany jest udokumentowad swoją sytuację materialną przedstawiając 

dokumenty wymienione we wniosku o przyznanie pomocy. 

2. W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 

albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 

175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, mogą zażądad doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy 

społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnid 

tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1.  

3. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, 

rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub 

odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, 

może wezwad studenta do przedstawienia wyjaśnieo. Niezłożenie wyjaśnieo                              

w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

4. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego regulaminu student ponosi 

odpowiedzialnośd dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem 

koleżeoskim samorządu studenckiego. Z wnioskiem o wszczęcie przeciwko niemu 

odpowiedniego postępowania może wystąpid do rektora komisja stypendialna. 

5. Student, który uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych, zostaje 

pozbawiony tej pomocy i jest zobowiązany zwrócid kwotę nienależnie pobranego 

świadczenia na fundusz pomocy materialnej. 

 

III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

§ 8 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywad student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

2. W przypadku gdy ważnośd orzeczenia wygaśnie w trakcie roku akademickiego, 

stypendium to przestaje byd wypłacane od daty wygaśnięcia ważności orzeczenia. 
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3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia 

niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo  

do stypendium ustala się od daty wydania nowego orzeczenia, jeśli zostanie dostarczone  

w ciągu 14 dni od daty wydania lub od daty dostarczenia orzeczenia, jeżeli dostarczenie 

nastąpi później niż w ciągu 14 dni. 

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może byd przyznane w trakcie 

trwania roku akademickiego po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest 

wówczas przyznawane od miesiąca, w którym złożono wniosek bez możliwości 

wyrównania za poprzednie miesiące. 

§ 9 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentowi, który nie utracił statusu studenta. 

Jeżeli student powtarza rok (semestr) lub został warunkowo wpisany na rok (semestr) 

studiów, może ubiegad się o następujące świadczenia pomocy materialnej: stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. Możliwośd 

uzyskania tych świadczeo nie może zależed od innych kryteriów niż te określone w ustawie. 

Student zachowuje prawa studenta, w tym także prawo do pomocy materialnej wymienionej 

w § 1 ust. 1 pkt. a, b i f, również w przypadku słabych wyników w nauce czy nieterminowego 

zaliczenia semestru, chyba że zostanie skreślony z listy studentów.  

 

IV. Stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

§ 10 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje się studentowi studiów                           

I stopnia po zaliczeniu pierwszego roku studiów oraz studentowi pierwszego roku 

studiów II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukooczenia studiów I stopnia. 

2. O stypendium rektora może ubiegad się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku 

złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo 

laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których 

mowa w przepisach o systemie oświaty.  

3. Stypendium rektora może otrzymad student, który uzyskał za rok studiów wysoką 

średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe  

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
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4. Stypendium przysługuje: 

a) studentowi, który zaliczył kolejny rok studiów w I terminie, uzyskał  

w poprzedzającym roku akademickim wysoką średnią ocen (nie mniej niż 4.0), 

b) lub studentowi, który posiada osiągnięcia naukowe tj.: 

 praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych, 

 współpraca naukowa z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, 

 publikacje naukowe w książkach lub czasopismach, 

 nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w konkursach i olimpiadach 

naukowych, 

 czynny udział w konferencjach lub sympozjach naukowych (wystąpienia, postery,   

   prezentacje multimedialne), 

 pomoc w zorganizowaniu konferencji lub sympozjów naukowych (wystąpienia,  

postery, prezentacje multimedialne), 

 czynny udział w pracach na rzecz uczelni (czynny udział w pracach zespołów 

naukowo-badawczych, organizacjach studenckich, wykładach, konferencjach, akcjach 

społecznych lub kulturalnych) 

c) lub studentowi, który posiada osiągnięcia artystyczne tj.: 

 nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych, przeglądach, festiwalach 

 o zasięgu międzynarodowym, 

 nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych, przeglądach, festiwalach  

o zasięgu ogólnopolskim, 

 nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych, przeglądach, festiwalach 

uczelnianych lub lokalnych, 

d) lub studentowi, który posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym tj.: 

 udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, zajęcie indywidualnego miejsca 

od 1 do 8 lub drużynowo miejsca  od 1 do 6 w  mistrzostwach świata, mistrzostwach 

Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich 

mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych, 

 zajęcie przez studenta indywidualnego miejsca od 1 do 3  lub drużynowo 

miejsca od 1 do 3  w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób 

niepełnosprawnych, 
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 zajęcie przez studenta indywidualnego miejsca od 1 do 3 lub drużynowo 

miejsca od 1 do 3 w akademickich mistrzostwach Polski i w mistrzostwach 

typów uczelni, 

 wyniki uzyskane podczas turniejów ogólnopolskich, międzynarodowych                     

i w rankingach według indywidualnych decyzji Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej. 

§ 11 

1. We wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student 

wskazuje kategorie wymienione w  § 10 ust.2, które stanowią podstawę jego wniosku. 

2. Student ubiegający się o stypendium w kilku kategoriach otrzymuje stypendium              

w kategorii najkorzystniejszej dla studenta. 

3. Studenci, którzy poprzedni rok studiów ukooczyli na innej uczelni, do wniosku  

o stypendium rektora dołączają zaświadczenie o średniej ocen z dwóch ostatnich           

semestrów nauki uzyskanej w danej uczelni. 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi, który: 

a) zaliczył poprzedni rok w II lub III terminie, 

b) student powtarza rok (semestr) lub został warunkowo wpisany na rok (semestr), 

c)  student powtarza przedmiot po zakooczeniu ostatniego roku akademickiego                          

w ramach toku studiów, 

d) egzamin dyplomowy odbywa się po zakooczeniu ostatniego roku akademickiego                  

w ramach toku studiów, 

e) student został zawieszony w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji 

Dyscyplinarnej, 

f) student został skreślony z listy studentów, 

g) student uzyskał urlop, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Stypendium rektora może otrzymywad student, któremu udzielono urlopu z powodów 

zdrowotnych lub urodzenia dziecka. 

§ 12 

1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą byd przyznane nie więcej niż 10% 

liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonych w uczelni. Kwota tych 

stypendiów może stanowid nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na 

stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli 
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liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięd, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów może byd przyznane jednemu studentowi. 

2. Wysokośd stypendium rektora jest uzależniona od uzyskanej średniej ocen lub  osiągnięd 

naukowych i artystycznych lub osiągnięd sportowych oraz możliwości finansowych 

uczelni. 

 

V. Stypendium ministra 

§ 13 

1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może byd przyznane studentowi 

posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami,  

lub wybitne osiągnięcia w sporcie. 

2. Stypendium ministra przyznaje właściwy minister na wniosek rektora uczelni. Każdy 

wniosek wymaga opinii rady podstawowej jednostki organizacyjnej. 

3. Warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra określa, w drodze 

rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.   

 

VI. Zapomoga 

§ 14 

1. Zapomoga może byd przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

2. O przyznanie zapomogi może ubiegad się każdy student narażony na doraźne, 

udokumentowane wydatki wynikające m.in. z: 

a) nieszczęśliwego wypadku, 

b) poważnej choroby studenta, jego dziecka lub członka rodziny prowadzącego 

wspólne gospodarstwo domowe, wymagającej zakupu kosztownych leków, 

c) śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe, 

d) innych nieprzewidzianych zdarzeo losowych, które mogłyby mied znaczący 

wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej; 

a w szczególności: jest całkowitą sierotą, znajduje się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

3. Dokumentami do wniosku o zapomogę są: 

a) dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, 
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b) zaświadczenia lekarskie, 

c) zaświadczenia policji, 

b) inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności 

opisywane we wniosku, 

c) inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności 

opisywane we wniosku, 

d) rachunki. 

4. Student może otrzymad zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

 

VII. Przepisy koocowe 

§ 15 

Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się do studentów nie będących obywatelami 

polskimi, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

 
 

§ 16 

Stypendia oraz zapomogi będą przekazywane na wskazany przez studenta rachunek 

bankowy. 

§ 17 

Wprowadzenie Regulaminu uzgodniono z Samorządem  Studenckim. 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują zapisy Ustawy,  

o której mowa w pkt. I ust. 2. 

 

 


