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      Załącznik do zarządzenia Rektora nr  65 /2019 r. 
              z dnia 25 września 2019 r. 

 
 

   
 

REGULAMIN  
świadczeń dla studentów 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  
w Tarnobrzegu  

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaje świadczeń, kryteria 
i tryb przyznawania świadczeń dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać 
stypendium rektora, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, sposób dokumentowania sytuacji 
materialnej studenta oraz wysokość świadczeń, sposób ich wypłacania i tryb powoływania oraz 
skład Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

 
§ 2 

1. W Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zwanej 
dalej Uczelnią student może ubiegać się o: 
1) stypendium socjalne, 
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
3) stypendium rektora, 
4) zapomogę. 

2. Przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz odmowa ich przyznania 
następują w drodze decyzji administracyjnej. 

3. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student może również ubiegać się o stypendium 
finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub 
sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani 
samorządową osobą prawną. 

4. Student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi 
ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi może otrzymać stypendium ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej, „ministrem”. Stypendium 
przyznaje minister na wniosek Rektora. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. 
Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendium ministra, 
rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznanych 
studentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie określa 
rozporządzenie ministra. 

 
§ 3 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust.1 i ust. 4: 
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 
studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat, 
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

   a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
     b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia. 
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2. Przepisy ust. 1 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 
3. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 tylko 
na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

4. Świadczenia o których mowa w § 2 ust.1 i ust.4 nie przysługują studentom będącym: 
1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli 

studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w 
związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, 

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących 
funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub 
zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na 
podstawie przepisów o służbie.     

 
§ 4 

1. Fundusz stypendialny Uczelni jest zasilany: 
1) z dotacji otrzymywanych przez Uczelnię z budżetu państwa na zadania związane 

z bezzwrotnymi świadczeniami dla studentów z wyłączeniem dotacji na stypendia 
ministra, 

2) z innych przychodów, w szczególności z przeznaczonych na ten cel darowizn, 
 

2. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego przechodzą na 
rok następny na cele, o których mowa w § 2 ust. 1, 

3. Wysokość świadczeń jest uzależniona od wysokości dotacji z budżetu państwa przyznanej     
Uczelni.  

§ 5 
1. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim dokonuje podziału dotacji ze środków 

finansowych przyznanych przez ministra na świadczenia dla studentów, o których mowa                
w § 4 pkt 1. 

2. Wysokość świadczeń, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1-4 określa Rektor w odrębnym 
zarządzeniu.  

§ 6 
Środki z dotacji z budżetu państwa na bezzwrotne świadczenia dla studentów przeznaczone na 
stypendia rektora przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego 
kierunku studiów prowadzonego w Uczelni, stanowią nie więcej niż 60% środków 
przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba 
studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być 
przyznane jednemu studentowi.  

§ 7 
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 przyznawane są na wniosek studenta. Rektor                            
w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wzory wniosków o przyznanie tych 
świadczeń. Wzory wniosków, oświadczeń i instrukcji od nr 1 do nr 15 stanowią załączniki do 
Regulaminu. Rektor ustala terminy składania wniosków w odrębnym zarządzeniu.  
 

§ 8 
W miarę posiadanych środków, uprawnione organy mogą rozpatrzyć wnioski o stypendium 
socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, złożone po terminach określonych odrębnym 
zarządzeniem. Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami, należy składać w terminie do 5 
dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem października. 
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§ 9 

Świadczenia wypłacane są co miesiąc w terminie do 20 dnia danego miesiąca. Wypłata 
świadczeń za październik dokonywana jest razem z wypłatą za listopad.  
 

§ 10 
Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 przyznawane są na rok akademicki i wypłacane 
są co miesiąc przez okres 9 miesięcy od października do czerwca.  
 

§ 11 
Wypłata przyznanych stypendiów następuje przelewem na osobisty rachunek bankowy studenta.  

 
§ 12 

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów nie 
może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora. 
 

§ 13 
Student zobowiązany jest do informowania Uczelni o istotnych zmianach w sytuacji materialnej 
i rodzinnej, powodujących obniżenie lub podwyższenie przyznanych świadczeń pod rygorem 
zwrotu otrzymanych świadczeń. W przypadku zmiany sytuacji dotyczącej dochodu student 
winien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 
do Regulaminu) oraz dokumenty potwierdzające tę sytuację. 
 

§ 14 
1. Student traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1  
      w przypadku: 

1) korzystania z urlopu, 
2) przedłożenia wraz z wnioskiem nieprawdziwych danych, 
3) z powodu zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, 
4) przeniesienia do innej uczelni. 

2. Student otrzymujący świadczenie jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię                      
o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 1, mającej wpływ na prawo do 
otrzymywania świadczeń. 

3. Wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpi od następnego miesiąca, po zaistnieniu wyżej 
wymienionego przypadku. 

4. Decyzja o przyznaniu świadczeń, o którym mowa w § 2 ust. 1, wygasa z ostatnim dniem 
miesiąca, w którym:  
1) student uzyskał tytuł zawodowy: 
 a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 
 b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, 
2) student został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał 
świadczenie,  
albo upłynął okres, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lub 3. 

 
§ 15 

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium 
socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium 
ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 
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Rozdział II 
 

Stypendia socjalne  
 

A. Zasady i tryb przyznawania stypendium socjalnego 
 

§ 16 
Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.  

 
§ 17 

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
studenta, ustalana jest na okres roku akademickiego przez Rektora w progach stypendialnych                
w ramach funduszu stypendialnego. 

 
§ 18 

W przypadku zwiększenia w danym roku akademickim funduszu stypendialnego na wypłaty 
stypendiów Rektor może zwiększyć wysokość przyznanego studentowi stypendium socjalnego.  
 

§ 19 
1. Studentowi, który nie zaliczył roku, stypendium socjalne może zostać przyznane  

i wypłacone tylko pod warunkiem, że posiada uregulowany status studenta przez co rozumie 
się w szczególności otrzymanie wpisu warunkowego, zgodę na powtarzanie semestru. 

2.  Student powtarzający semestr może otrzymać stypendium socjalne tylko raz w każdym 
semestrze studiów.  

 
§ 20 

1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student znajdujący się  
w trudnej sytuacji materialnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. z tytułu 
zamieszkania w obiekcie innym, niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 
studiowanie. 

2. Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 
zamieszkania w obiekcie innym, niż dom studencki, jeżeli złoży oświadczenie (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu) pod rygorem odpowiedzialności 
karnej, że:  

a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania, 
b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.  

3. Student winien dołączyć umowę najmu pomiędzy wynajmującym a najemcą uwzględniającą 
wysokość czynszu, datę i miejsce zawarcia umowy, dane kontaktowe strony umowy 
(najemcy i wynajmującego), adres wynajmowanego lokalu, okres obowiązywania umowy.  

4. Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania  
w obiekcie innym, niż dom studencki ustala Rektor w ramach funduszu stypendialnego.  

 

B. Zasady ustalania wysokości dochodu 
 

§ 21 
1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne, jeżeli miesięczny dochód na osobę w jego 

rodzinie nie przekracza wysokości dochodu ustalonego przez Rektora na dany rok akademicki 
w porozumieniu z Samorządem Studenckim. Miesięczną wysokość dochodu na osobę  
w rodzinie studenta określa się w taki sposób, że nie może ona być niższa niż 1,30 kwoty,                 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                   
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(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. 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 2003 r. o świadczeniach rodzinnych       
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.).  

2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość dochodu, osiągniętego w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do 
stypendium socjalnego, na członka rodziny studenta, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie 
uzyskanym i utraconym. Skład rodziny studenta określa się na dzień złożenia wniosku 
z uwzględnieniem § 22.  

3. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta, sumuje się wszystkie dochody 
uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki, na który składany jest wniosek o stypendium, po czym uzyskaną w ten sposób 
kwotę dzieli się przez liczbę członków rodziny studenta. Uzyskaną kwotę dzieli się przez 12. 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny, 
2) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student 
ubiega się o świadczenia, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. 

4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się 
dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze 
obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. 
 

§ 22 
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  

o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 
1) studenta, 
2) 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 przypada 
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 
wiek, 

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów 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 ukończenia oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek. 

2. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 
własne dziecko. 

§ 23 
1. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta  

do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa 
rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach 
przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy  
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.).  

2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane                              
w dzierżawę z wyjątkiem: 
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu 
gospodarstwa rolnego, 
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2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną, 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 
w 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.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1 zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników jest to umowa dzierżawy zawarta w formie pisemnej na okres co 
najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: 

    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 z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 
4. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody sumuje się.  
§ 24 

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się  
o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem § 22 ust. 1 i 2 Regulaminu z zastrzeżeniem, że 
do dochodu nie wlicza się: 
1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

1) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
2) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
3) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów 

albo międzynarodowych programów stypendialnych, 
3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy                          

o systemie oświaty, 
4. świadczeń rodzinnych, tj. 500+, 300+, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, 
świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, 
jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, 

5. świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd., 
6. dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, 
7. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5 (pomoc materialna dla studentów przyznawana 

przez jednostki samorządu terytorialnego), ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
8. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa  

w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.). 

 
§ 25 

1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 
przez osoby, o których mowa § 22 ust. 1 pkt 3:  

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym  
z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 14 do Regulaminu) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 
a) ukończył 26 rok życia, 
b) pozostaje w związku małżeńskim, 
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c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 2,  
d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, 
e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim 

roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc 
złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 
ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. 

2. W przypadku, gdy student nie spełnia żadnego z warunków określonych w ust. 1 jego 
sytuację materialną ustala się z uwzględnieniem dochodów studenta, małżonka studenta, ich 
dzieci oraz jego rodziców i uczącego się rodzeństwa do 26 roku życia. 

 
§ 26 

Przez dochód należy rozumieć po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz osób spoza 
rodziny: 
1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c,  

30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, 
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

2. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220  
z późn. zm.) zamieszczone w oświadczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 
Regulaminu). 
  

§ 27 
1. Przez dochód utracony należy rozumieć utratę dochodu spowodowaną: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych finansowanych ze środków UE, 
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,  

5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem                  
(w wybranych przypadkach) pozarolniczej działalności gospodarczej,  

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 

8) utratą świadczenia rodzicielskiego,  

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, 

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 
pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub 
po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Utratę dochodu 
przez studenta lub członka jego rodziny potwierdza się dokumentem określającym datę utraty 
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dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny 
studenta.  

3. Przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmniejszenie wynagrodzenia lub zmniejszenie wymiaru 
etatu nie stanowi utraty dochodu.  

§ 28 

1. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, prawo do świadczeń ustala się na 
podstawie dochodu powiększonego o uzyskany dochód. Zgodnie z ustawą o świadczeniach 
rodzinnych uzyskanie dochodu może być spowodowane wyłącznie: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych finansowanych ze środków UE, 
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,  

5) rozpoczęciem (lub wznowieniem w wybranych przypadkach) pozarolniczej działalności 
gospodarczej, 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników,  
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego, 
ustalając jego dochód, osiągnięty w tym roku, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy,  
w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest osiągany w dniu ustalania prawa 
do stypendium.  

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego, 
dochód rodziny ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę 
osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 
dochodu, jeżeli dochód ten jest osiągany w dniu ustalania prawa do stypendium.  

4. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi zwiększenia uzyskania dochodu (np. wzrost 
wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu). 

5. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia lub rozpoczęcia pozarolniczej 
działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 
miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub 
zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 

§ 29 
1. W przypadku, gdy członek rodziny studenta otrzymuje alimenty, do dochodu wlicza się kwotę 

otrzymanych alimentów co powinno być udokumentowane m.in. odcinkami 
przekazów/przelewów pieniężnych, zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów lub o wysokości alimentów wyegzekwowanych. 

  
§ 30 

1. Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć następujące dokumenty: 
1) wniosek do Rektora o przyznanie stypendium (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu),  
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2) zaświadczenia z urzędu skarbowego dla studenta i każdego członka rodziny studenta, który 
osiąga dochody o wysokości dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub o ich braku za ostatni rok 
podatkowy (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu). Dla każdego 
członka rodziny studenta, który w ubiegłym roku kalendarzowym był pełnoletni, należy 
przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego. 

3) zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające 
informację o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, 

4) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest 
wymagane od członków rodziny studenta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego osiągnęli 
dochody wykazane w zaświadczeniu z urzędu skarbowego podlegające opodatkowaniu na 
zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 

5) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających 
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych  przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: 
a) formie opłaconego podatku,  
b) wysokości przychodu, 
c) stawce podatku, 
d) wysokości opłaconego podatku 
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

6) oświadczenia członków rodziny studenta i studenta dokumentujące wysokość innych 
dochodów osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,                      
w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego, niż dochody podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych               
w art. 27, 30b, 30c 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych lub o braku takich dochodów osiąganych przez członków rodziny studenta 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 6 do Regulaminu). Oświadczenie składane jest przez wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny, 

7) zaświadczenie o pobieraniu nauki przez członków rodziny studenta pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym, (dotyczy członków rodziny którzy ukończyli  
18 lat). Istnienie rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania do 
szkoły należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia, 

8) zaświadczenie z właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie  
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha fizycznych i przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni albo o nieposiadaniu przez członków rodziny studenta i studenta 
gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,  
w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego, przy czym do powierzchni 
gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne 
oddane w dzierżawę z wyjątkiem:  
a) 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, 

b) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną, 

c) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  
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i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, 

9) w przypadkach wymienionych w pkt 8 lit. a-c przedłożyć należy dodatkowo: 
a) umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 
b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkładów gruntowych –  

w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą 
spółdzielnię produkcyjną, 

c) umowę dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę wraz  
z decyzją w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – do umowy 
dzierżawy należy dołączyć kopię zawiadomienia właściwego organu gminy  
o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków. 

2. Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia 
przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę                  
w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej                     
i rodziny. 

3. Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać 
studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w punkcie 2, jeżeli przyczyny 
niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 
pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były 
uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

4. Inne dokumenty niezbędne do wykazania wysokości dochodów i sytuacji studenta,                      
a w szczególności: 
1) dokumenty potwierdzające wysokość alimentów otrzymywanych w rodzinie np. odpis 

podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w 
rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego 
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do 
alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,  

2) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą 
zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub 
zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,  

3) inne dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów, 
4) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów - zaświadczenie od komornika, 
zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,  

5) zaświadczenie lub decyzję właściwego organu przyznającą zaliczkę alimentacyjną,  
6) decyzję właściwego organu przyznającą świadczenie z funduszu alimentacyjnego  

z określeniem jego wysokości,  
7) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o 
niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do 
ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

8) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów, 
9) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany, 
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10) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka, 

11) zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny 
przebywającego w ostatnim roku podatkowym w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, 

12) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli 
dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. 
świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę i przyczynę utraty 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

13) dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz określający wysokość uzyskanego 
dochodu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany przez 
członka rodziny,  

14) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub 
członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na 
utrzymaniu studenta lub rodziny studenta,  

15) kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta, 
16) kopia odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

17) kopia orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
18) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy  

z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny 
studenta. Zaświadczenie takie jest bezwzględnie wymagane również,  w przypadku 
utraty dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości 
uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania, 

19) zaświadczenie, oświadczenie lub inny dokument określający wysokość dochodu 
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku gdy członek 
rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
przyznania stypendium, 

20) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny 
studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia, 

21) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo 
akt zgonu małżonka lub rodzica studenta pozostającego  
w gospodarstwie domowym w ostatnim roku kalendarzowym – w przypadku osoby 
samotnie wychowującej dziecko, 

22) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy 
właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i 
instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych dochodów uzyskiwanych w 
kraju. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć 
tłumaczenie tych dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego, 

23) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2094 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

24) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy. 
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5. Instrukcja zawierająca wyjaśnienia dla studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 
socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości stanowi załącznik nr 8 do 
Regulaminu. 

 
 § 31  
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pobierania 
stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione                        
w § 30 ust. 4 Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna żąda 
przedstawienia takiego dokumentu, pod rygorem odmowy przyznania tego świadczenia. 
 

§ 32 
1. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego 
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku 
kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do 
stypendium socjalnego. 

2. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
dochód, po roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia dochodu do stypendium, 
przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego 
z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu. 

3. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio  
o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 

 
§ 33 

W przypadku śmierci członka rodziny studenta dochód zmarłego wyłącza się z dochodu rodziny 
studenta.  
 

Rozdział III  
Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 
§ 34 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student, posiadający orzeczenie 
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym 
mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                                
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172                               
z późn.zm.).  

2. Ilekroć jest mowa o orzeczeniu rozumie się przez to:  
      Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:  

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do          
samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest traktowane na 
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 
wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,  

3) całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej 
w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,  
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4) częściowej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 3 oraz celowości 
przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, 
jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.  

      Zgodnie z art. 62 ustawy, o której mowa w ust. 1:  
1) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r.) 

zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi                              
w rozumieniu ustawy jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup 
inwalidów nie utraciło mocy,  

2) orzeczenie o zaliczeniu do:  
a) I grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu                    

niepełnosprawności,  
b) II grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,  
c) III grupy inwalidów jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności,  
3) osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje 

się za niepełnosprawne z tym że:  
a) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny traktuje się jako zaliczone do 

znacznego stopnia niepełnosprawności,  
b) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.  

3. Stypendium, o którym mowa w § 34 ust.1 przyznawane jest na okres jednego roku 
akademickiego, jednakże nie dłużej niż okres orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

4. Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych obowiązany 
jest złożyć wniosek do Rektora albo Komisji Stypendialnej (wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 2 do Regulaminu).  

5. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o niepełnosprawności upływa przed zakończeniem 
okresu, na który przyznaje się świadczenie, stypendium dla osób niepełnosprawnych 
przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia                                  
o niepełnosprawności. 

6. W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, student zobowiązany 
jest do złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

7. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim ustala 
Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim w ramach funduszu stypendialnego. 
Wysokość stypendium może zostać zróżnicowana od posiadanego stopnia przez studenta  
orzeczenia.  

8. W przypadku zwiększenia w danym roku akademickim funduszu stypendialnego z dotacji 
na wypłaty stypendiów Rektor albo Komisja Stypendialna może zwiększyć wysokość 
przyznanego studentowi stypendium dla osób niepełnosprawnych w danym roku 
akademickim.                            

 
Rozdział IV 

Stypendium rektora  
 

§ 35 
1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce tj. 

przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się wysoką średnią ocen (wyliczoną zgodnie  
z obowiązującym w Uczelni Regulaminem  studiów ), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 
lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym 
uzyskane w poprzednim roku akademickim. 

2. Stypendium rektora może otrzymać student, który: 
1) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich i nadal kontynuuje studia, 
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2) jest studentem studiów drugiego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na 
ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, 

3) w terminie określonym planem studiów zaliczył wszystkie przedmioty i uzyskał 
wszystkie zaliczenia na danym roku i złożył indeks w dziekanacie celem uzyskania 
rejestracji. 

§ 36 
1. W przypadku decyzji Rektora w sprawie stypendium rektora z zastrzeżeniem § 43 ust. 4 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioski złożone po terminie 
pozostają bez rozpatrzenia (wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora stanowi 
załącznik nr 3 do Regulaminu). 

2. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia studenta wymienione w § 35 ust. 1 
uzyskane wyłącznie w trakcie ostatniego roku studiów. 

3. Zasady i kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora zawiera załącznik                   
nr 10 do Regulaminu. 

4. Wniosek jest oceniany metodą punktową, tj. za średnią ocen, za przedstawione osiągnięcia 
lub aktywność naukową, artystyczną lub za przedstawiony wynik sportowy przyznawana 
jest określona liczba punktów. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. Listy 
rankingowe najlepszych studentów są ustalane odrębnie dla studentów studiujących na 
studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 
Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani na listach rankingowych (wg stanu na 
dzień 1 października). 

5. Wysoką średnią ocen będącą podstawą uzyskania stypendium rektora oblicza się jako 
średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń (łącznie z praktyką zawodową) –                          
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – uzyskanych w ciągu poprzedniego roku 
akademickiego. Sumę uzyskanych ocen dzieli się przez liczbę ocen, a uzyskany iloraz 
stanowi średnią ocen. 

6. Do średniej nie wlicza się:  
1) ocen przepisanych, za wyjątkiem ocen z lektoratów,  
2) ocen z przedmiotów, które student powtarza,  
3) ocen z przedmiotów stanowiących różnice programowe. 

7. W przypadku studentów rozpoczynających studia na I roku studiów drugiego stopnia, 
średnia ocen wyliczana jest przez uczelnię, na której student ukończył studia pierwszego 
stopnia, z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej oraz oceny z egzaminu dyplomowego, 
2) oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń  
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – uzyskanych w trakcie dwóch ostatnich 
semestrów studiów pierwszego stopnia, zaokrągloną do 0,01. 
Do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć zaświadczenie o uzyskanej średniej 
potwierdzające średnią ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia (wzór 
zaświadczenia określa załącznik nr 5 do Regulaminu), chyba że student ubiega się                             
o stypendium na podstawie średniej ocen uzyskanej w trakcie studiów pierwszego stopnia 
w Uczelni na tym samym kierunku. 

 
§ 37 

1.   Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 
egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub 
finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 
medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie (wzór wniosku o przyznanie stypendium 
rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu). 

2.   Student, o którym mowa ust. 1 nie jest uwzględniany się przy ustalaniu 10% studentów    
uprawnionych do stypendium rektora. 
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§ 38 

1. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do 
świadczeń oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz pracodawców. 

2. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który: 
1) zmienił uczelnię w trakcie danego roku akademickiego, 
2) jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów, 
3) korzysta z urlopu. 

 
Rozdział V 
Zapomogi 

 

§ 39 
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,  
między innymi z powodu: 

1) poważnej lub długotrwałej choroby studenta lub członka jego rodziny,  
2) śmierci członka rodziny – małżonka, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna 

faktycznego dziecka, dziecka, 
3) zdarzenia losowego, którego nie da się z góry przewidzieć, jest przypadkowe i niezależne 

od woli studenta  np. wypadek, klęska żywiołowa, 
4) innego zdarzenia, na skutek którego student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 
życiowej. 

 
§ 40 

1. Zapomogę przyznaje Rektor albo Komisja Stypendialna na wniosek studenta, jednak nie 
później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie (wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu). Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające znalezienie się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.  

2. Zapomoga może być przyznana studentowi nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 
3. Z tego samego tytułu student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz, z wyjątkiem sytuacji 

spowodowanej ciężką choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny. 
4. Wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie. 

 
§ 41 

Uczelnia nie prowadzi domów studenckich oraz stołówek.  
 
 

Rozdział VI 
Komisje 

 

§ 42 
1. Na wniosek Samorządu Studenckiego złożony Rektorowi świadczenia określone w § 2 ust. 

1 są przyznawane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną.  
2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 4 przyznawane są przez Komisję 

Stypendialną z zastrzeżeniem, że stypendia rektora o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 
Regulaminu przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna.  

3. Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisje Stypendialną powołuje Rektor na dany rok 
akademicki w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego.  

4. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi trzech nauczycieli akademickich, sześciu 
studentów delegowanych przez Samorząd Studencki oraz jeden pracownik administracyjny. 
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Na pierwszym posiedzeniu członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczącego Komisji Stypendialnej.  

5. W skład odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzi trzech nauczycieli akademickich                    
i 6 studentów delegowanych przez Samorząd Studencki. Na pierwszym posiedzeniu 
członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

6. Członkowie komisji o których mowa w ust. 4 i 5, składają pisemne zobowiązanie do 
nieujawniania danych osobowych, sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a także innych 
informacji dotyczących osób oraz do niewykorzystywania tych danych i informacji,                         
z którymi zapoznali się w związku z pracą w komisjach. Student – członek Komisji 
Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej podlega wyłączeniu ze składu 
komisji w przypadku rozpatrywania przez komisję jego wniosku o stypendia i zapomogi.  

7. Komisje, o których mowa w ust. 3, obradują na posiedzeniach. 
8. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

sprawuje Rektor. 
9. Z prac Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sporządza się 

każdorazowo protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział                         
w posiedzeniu. 

10. Rektor upoważnia członków Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
do przetwarzania danych osobowych wymaganych przy składaniu wniosku o przyznanie 
świadczenia. 

11. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, w trybie nadzoru uchyla decyzję Komisji 
Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa. 

 
§ 43 

1. Komisje dokonują oceny wiarygodności i rzetelności złożonych przez studentów wniosków, 
sprawdzają wnioski i załączniki do wniosków a w przypadku stwierdzenia braków                          
w dokumentacji wzywają studenta do uzupełnienia dokumentów w terminie przynajmniej              
7 dni od daty wezwania pisemnego pod rygorem odmowy przyznania stypendium. 

2. Po zakończeniu prac komisje przygotowują: 
1) alfabetyczne listy studentów, którym przyznano poszczególne stypendia, zapomogi  

z uwzględnieniem przyznanych kwot, 
2) alfabetyczne listy studentów, których wnioski o poszczególne stypendia, zapomogi 

zostały rozpatrzone odmownie, 
3) alfabetyczne listy studentów, których wnioski o poszczególne stypendia, zapomogi 

zostały nierozpatrzone. 
3. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie wnosi się  
za pośrednictwem Komisji Stypendialnej z zastrzeżeniem ust. 4 

4. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium rektora 
przysługuje wniosek do tej komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy (wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 12 do Regulaminu) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna. 

5. Decyzje wydawane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną 
podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia 
wiceprzewodniczący. 

6. Do decyzji podjętych przez Komisję Stypendialną, Odwoławczą Komisję Stypendialną 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisy                           
o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.  

7. Świadczenia otrzymane na podstawie następnie uchylonej decyzji podlegają zwrotowi.  
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Rozdział VII  
Postanowienia końcowe 

 
§ 44 

1. Przepisy Regulaminu stosuje się do studentów będących obywatelami polskimi oraz 
cudzoziemców.  

2. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego jeżeli: 
1) posiadają zezwolenie na pobyt stały, lub są rezydentami długoterminowy Unii 

Europejskiej, 
2) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa 

w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.                                 
o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.), 

3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony 
czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym 
mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j.                       
Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, 

5) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, 
6) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
7) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa 

w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem                      
z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 
tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 
rozwojowych. 

§ 45 
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668                      
z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 2220 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.                  
z 2019 r. poz. 1507 z późń. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 

 


