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REGULAMIN ŚWIADCZEN DLA STUDENTOW 

AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 

poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala się 

następujące zasady, warunki, tryb przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Polonijnej w Częstochowie, zwanej dalej ,,Uczelnią".  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się w Uczelni 

Fundusz Świadczeń dla studentów. 

2. Świadczenia może otrzymać student, który spełnia warunki określone w Ustawie oraz w 

niniejszym regulaminie. 

3. Regulamin świadczeń dla studentów określa: 

 

1) wysokość świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4; 

2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w pkt 1) oraz 

sposób ich wypłacania; 

3) sposób dokumentowania  sytuacji  materialnej studenta; 

4) tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. 

4. Regulamin świadczeń dla studentów ustala Rektor w porozumieniu z samorządem 

studenckim. 

 

§ 2 

Przyznając świadczenia studentom Uczelni należy przestrzegać zasady równości dostępu do 

świadczeń oraz jawności działań w pracach komisji stypendialnych, przy zachowaniu ochrony 

danych osobowych. 

 

§ 3 

1. Student może ubiegać się o świadczenie ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w 

formie: 

1) stypendium socjalnego; 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3) stypendium rektora; 

4) zapomogi. 

2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student może również ubiegać się o stypendium ministra 

dla studentów i wybitnych młodych naukowców. 

3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych stypendiów regulują odrębne przepisy.  

4. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 i 2  student może także ubiegać się o: 

1) stypendium finansowane przez inne jednostki, 

2) stypendium finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani 

samorządową osobą prawną. 

4. Przyznane świadczenia, o których mowa w ust.1 oraz odmowa ich przyznania następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

 

§ 4 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 są przyznawane przez Komisję Stypendialną i 

Odwoławczą Komisję Stypendialną. 

2. Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor na wniosek 

Samorządu Studenckiego. Większość członków stanowią studenci. 

3. Rektor powołuje Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną na rok akademicki.  
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4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy liczby 

członków. Decyzje podpisuje przewodniczący komisji.  

5. W uzasadnionych przypadkach Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu 

Studentów może odwołać komisję lub jej członka . 

6. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej 

komisji stypendialnej niezgodną z przepisami prawa. 

7. Decyzje I instancji w sprawie przyznania świadczeń wydawane są studentowi pocztą 

elektroniczną.(zał. Zgoda studenta na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną) 

 

§ 5 

1. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala w formie zarządzenia: 

1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium 

socjalne;  

2) podział środków na poszczególne świadczenia; 

3) rodzaj dokumentacji koniecznej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta; 

4) kryteria uprawniające do starania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości; 

5) kryteria przyznawania stypendium rektora. 

2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim podejmuje decyzję o przeznaczeniu w 

danym roku akademickim do 0,2 % środków z funduszu na pokrycie kosztów ponoszonych 

przez Uczelnię, związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg. 

 

§ 6 

1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, 

o których mowa w § 3 i art. 359 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tylko na 

jednym, wskazanym przez niego kierunku 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1: 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Szczegóły związane ze 

sposobem obliczania tego okresu zawierają  ust. 4-6 niniejszego  paragrafu. 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera alba równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia. 

3. Przepisy ust. 2 pkt 2) stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za 

granicą. 

4. Do 6-letniego okresu studiów zalicza się studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz 

jednolite studia magisterskie, jak również sumę wszystkich rozpoczętych semestrów studiów, bez 

względu na to na jakim kierunku i ile razy zostały one podejmowane. Zgodnie z ustawą, nie ma 

znaczenia, czy student w tym czasie pobierał świadczenia czy też nie. 

5. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia 

praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia 

ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale 

pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego 

ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczynane od nowa. 

 

§ 7 

1. Stypendium socjalne oraz stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki. Stypendium 

dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego 

niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. 

2. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1- 3 przyznawane są na okres do 9 miesięcy. 

Wysokość stypendium ustalana jest na semestr i jego kwota może ulec zmianie. 

3. Kwoty świadczeń są wypłacane co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, z zastrzeżeniem, że 

stypendium za październik, może być wypłacone razem ze stypendium za listopad. Natomiast 

stypendium  za  marzec wypłacone może być razem ze  stypendium  za  kwiecień. 
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4. Brak środków na koncie Funduszu Świadczeń dla Studentów może być przyczyną wstrzymania 

przelewów na konta osobiste studentów, do czasu zasilenia konta następną transzą przez MEiN. 

 

§ 8 

1. Studenci, którzy: 

1) powtarzają rok studiów lub wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu 

niezaliczenia semestru nie mogą otrzymywać  stypendium  rektora; 

2) uzyskali urlop w czasie trwania roku akademickiego - nie otrzymują świadczeń od 

następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu; 

3) zostali skreśleni z listy studentów albo ukończyli studia na kierunku na którym pobierali 

świadczenie lub utracili prawo do świadczenia, tracą prawo do świadczeń, o których mowa w 

§ 3 ust.1 z ostatnim dniem miesiąca w którym to nastąpiło; 

4) zostali po skreśleniu reaktywowani na semestr bieżący, są zobowiązani do ponownego 

złożenia wniosku o stypendium z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) otrzymywali stypendium rektora, mogą mieć przywrócone stypendium bez ponownego 

skradania wniosku; wypłata stypendium nastąpi od daty reaktywacji; 

6) zostali zawieszeni w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej nie 

mogą otrzymywać stypendium. 

2. Student przebywający na urlopie: 

1) ze  względów  zdrowotnych   może  otrzymywać   stypendia,   o   których   mowa w § 3 ust. 

1pkt 1-3; 

2) z innych względów może otrzymywać stypendium rektora. 

 

3. Student skierowany na studia do innych uczelni w kraju i za granicą (np. program Erasmus+), 

może otrzymywać wszystkie świadczenia, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania tych 

świadczeń. 

4. Stwierdzenie podania fałszywych danych we wniosku o przyznanie świadczenia powoduje 

natychmiastowe cofnięcie przyznanej pomocy oraz obowiązek zwrotu pobranych świadczeń. 

5. Stwierdzenie uchybienia w postępowaniu o przyznanie świadczenia, mogącego mieć wpływ na 

decyzję o jego przyznaniu lub o jego wysokości, powoduje zawieszenie przyznanej pomocy 

oraz ponowne rozpatrzenie wniosku o świadczenie. Jeśli w wyniku ponownego rozpatrzenia 

decyzja zostanie uchylona, bądź kwota świadczenia zostanie zmieniona, student ma obowiązek 

zwrócić nienależnie pobrane świadczenia lub następuje wypłata wyrównania świadczenia. 

6. Student pisemnym oświadczeniem może zrezygnować z przyznanych świadczeń. Może także 

zwrócić Uczelni już pobrane świadczenia, w szczególności gdy umożliwia mu to uzyskanie 

innych świadczeń. 

7. Dane osobowe studentów ubiegających się o przyznanie świadczeń oraz członków ich rodzin są 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2018 poz. 1000), niniejszym regulaminem oraz innymi przepisami wewnętrznymi 

obowiązującymi w Uczelni, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o 

przyznanie pomocy materialnej. Administratorem danych osobowych jest Uczelnia. Student ma 

prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

§ 9 

1. Termin skradania wniosków nie może być późniejszy niż 31 października. 

2. W przypadku złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych lub socjalne, 

świadczenia dla wniosków złożonych w terminie późniejszym będą mogły być wypłacane bez 

możliwości nadpłaty za wcześniejszy okres z zastrzeżeniem ust.3. Nie dotyczy to wniosków o 

stypendium rektora, które złożone muszą być w terminie określonym  w  pkt. 1 niniejszego  

paragrafu. 

3. Wnioski złożone w trybie określonym w ust. 2 będą rozpatrywane tylko w przypadku 

nierozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na ten cel. 

4. Decyzje w sprawie wyników postępowania o przyznanie świadczeń są przekazywane studentom 

poprzez pocztę elektroniczną . 
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5. Do złożenia wniosków upoważnieni są studenci posiadający status studenta.  

 

ŚWIADCZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW 

 

§ 10 

1. Stypendium socjalne, jako świadczenie z budżetu państwa, przysługuje studentom 

cudzoziemcom, którzy: 

a) posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE; 

b) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 

159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach; 

c) posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony 

uzupełniającej na terytorium RP; 

d) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na 

poziomie biegłości językowej B2; 

e) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

f) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP. 

2. Wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie są uprawnieni do ubiegania się o 

pozostałe świadczenia, tj.: 

a) stypendium rektora; 

b) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

c) zapomogi; 

d) stypendium finansowane przez inne jednostki; 

e) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę 

prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną; 

f) stypendium ministra. 

3. Dokumenty wymagane w procedurze przyznawania świadczeń wymienionych w ust. 1-2 student 

składa przetłumaczone na język polski. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia, 

Komisja stypendialna może zażądać przedstawienia przez studenta opinii biegłego tłumacza. 

 

STYPENDIUM SOCJALNE 
(Załączniki nr 2, 2a-2f, 6) 

 

§ 11 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta złożony w 

terminie zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

3. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na 

osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w 

zwiększonej wysokości. 

§ 12 

1. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego 

na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się 

dochód rodziny studenta  oraz studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na 

który świadczenie ma być przyznane. 

2. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczegó1nych 

członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego 

opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto). 

3. 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 
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przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów z 

gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

4. 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 danego roku kalendarzowego. 

5. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, 

którego nie osiągnął w poprzednim  roku kalendarzowym, przeliczenia dokonuje się na podstawie 

średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód. 

6. Dochód opisany w ust. 4 i 5 pomniejsza się o należny podatek, obowiązkowe składki na 

ubezpieczenie społeczne oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

7. W przypadku, gdy członek rodziny zaginął, osoba składająca wniosek dołącza zaświadczenie 

właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia  zaginięcia. 

8. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka 

rodziny, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się zaginionego. 

 

§ 13 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a) studenta; 

b) małżonka studenta; 

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta; 

d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, 

do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne  bez względu na wiek. 

2. 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220), z uwzględnieniem ust. 1, z 

zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

a) świadczeń, o charakterze socjalnym, pieniężnym i wychowawczym, tj. 

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

- zasiłku celowego; 

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny alba motywacyjny, przyznawanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty; 

- wartości świadczenia w nature; 

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1ha przeliczeniowego; 

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 

marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690); 

- świadczenia wychowawczego,  o  którym  mowa w  ustawie z  dnia  11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134), oraz 

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j .Dz. U. z 2019 r. poz. 1111); 

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o Karcie Polaka (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1598). 

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: 

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 
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umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o 

systemie oświaty, 

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 

21 ust. 1pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1387). 

3. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające 

nauk do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, 

oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden  z następujących warunków: 

1) ukończył 26 rok życia; 

2) pozostaje w związku małżeńskim; 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1pkt 1lit. d; 

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 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. 

4. Student, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego  gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

 

§ 14 

1. Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodu studenta znajduje się we 

wniosku stypendialnym. 

2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń wymagają 

potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione we wniosku, podmiot ustalający dochód rodziny 

studenta i realizujący świadczenia może domagać się przedłożenia takiego dokumentu w 

wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wezwania. W przypadku 

nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów wniosek o stypendium 

pozostaje bez rozpatrzenia. 

3. Niezłożenie wyjaśnień i niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje 

odmową przyznania stypendium socjalnego. 

 

§ 15 

Za szczególnie uzasadniony przypadek, gdzie student może ubiegać się o stypendium socjalne w 

zwiększonej wysokości uznaje się zamieszkanie w domu studenckim lub w obiekcie innym niż 

dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 

uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie - dotyczy studentów studiów 

stacjonarnych. 

§ 16 

Student studiów stacjonarnych, skierowany na studia do innych uczelni w kraju lub za granicą, może 

otrzymać stypendium, o którym mowa w § 15 w okresie tych studiów, jeżeli spełnione są łącznie 

warunki: 

1) należycie udokumentuje zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom 

studencki w okresie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą; 

2) studia rozpoczęte w innej uczelni odbywają się na zasadzie oddelegowania przez uczelnię 

macierzystą. 

 

§ 17 

1. Składając wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 15, student oświadcza, ze w 

terminie 7 dni od momentu zdarzenia poinformuje uczelnię o: 

a) swojej rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim; 
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b) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu lub użyczenia; 

- pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 student traci prawo do przyznania stypendium 

socjalnego w zwiększonej wysokości. 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(Załącznik nr 3 i nr 6)  

 

§ 18 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o 

niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 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. 1179 i 1495). 

2. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe 

Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), zaś o niezdolności do 

pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

§ 19 

1. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygasa w trakcie roku 

akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po 

wygaśnięciu ważności orzeczenia. 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku 

akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności.  Stypendium jest  przyznawane wówczas 

od miesiąca,  w  którym  złożono  wniosek,  bez  możliwości  wyrównania   za  poprzednie   

miesiące z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do 

stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniajcie 

do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego 

orzeczenia. 

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa, tylko na jednym  

kolejnym kierunku studiów, jednak nie dużej niż przez okres 6 lat. 

 

STYPENDIUM REKTORA 
(Załącznik nr 4 i nr 6) 

 

§ 20 

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

osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym oraz za pracę jako wolontariusz.  

 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ (DOT. STYPENDIUM REKTORA)* 

50 pkt 
- Średnia ocen za poprzedni rok akademicki wynosząca co najmniej 4,50 

30 pkt 

- udział w konkursach i wydarzeniach, 

- zaangażowanie w działania Samorządu Studenckiego bądź wsparcie 

uczelni w działaniach promocyjnych, 

- zaangażowanie studentów w działalność wolontariacka poza uczelnią, 

- działalność w biurze karier studenckich 

- inna działalność poza uczelnią 
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10 pkt 
- osiągnięcie  miejsca I-III   na szczeblu  wojewódzkim  w wystawach, 

konkursach i zawodach sportowych 

20 pkt 

- publikacje w regionalnych mediach 

- udział w projekcie badawczym o zasięgu regionalnym 

- wygłoszenie  referatu naukowego  na  konferencji  o zasięgu regionalnym 

- wyróżnienie w konkursie o zasięgu regionalnym 

30 pkt 
- praca w wolontariacie 

30pkt 

- publikacje w periodyku naukowym 

- udział w projekcie badawczym o zasięgu krajowym 

- wygłoszenie  referatu naukowego  na  konferencji  o zasięgu krajowym 

- wyróżnienie w konkursie o zasięgu krajowym 

20 pkt 
- udział w projekcie Erasmus+ 

30 pkt 

- publikacje w międzynarodowych mediach 

- udział w projekcie badawczym o zasięgu międzynarodowym 

- wygłoszenie   referatu  naukowego   na  konferencji  o zasięgu  

międzynarodowym 

- wyróżnienie w konkursie o zasięgu międzynarodowym 

*Osiągniecia dotyczą roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym student ubiega się o stypendium. W 

przypadku osiągnięć nie zawartych w katalogu Rektor podejmuje decyzję o wadze danego osiągnięcia. 

 

2. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora składając wniosek w terminie 

określonym w § 9 ust.1. 

3. W  przypadku  nie  określenia  w  dokumencie  daty  uzyskania  osiągnięcia (rozstrzygnięcia 

konkursu bądź udziału w zawodach) obowiązuje data wydania dokumentu potwierdzająca 

uzyskanie tego osiągnięcia. 

4. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 muszą być udokumentowane na piśmie i załączone do 

wniosku o stypendium. 

§ 21 

 

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia warunki określone w § 20 oraz: 

1) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego 

stopnia, rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego  

stopnia; 

2) został 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, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do  którego  jest   

przyporządkowany   kierunek  studiów; 

3) do końca roku akademickiego spełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Studiów 

oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia roku studiów na 

danym kierunku (specjalności)  studiów; 

4) jest wpisany na kolejny rok akademicki; 

5) zdał wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4; 

6) uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń co najmniej 

na poziomie 4,50. 

2. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który w poprzednim roku akademickim 

powtarzał rok studiów, chyba że do końca tego poprzedniego roku akademickiego zaliczył on 

oprócz powtarzanego kolejny rok studiów. W pozostałych przypadkach student może 

otrzymać stypendium rektora dopiero na podstawie ocen lub wyników uzyskanych w roku 

akademickim następującym po roku, w którym zaliczył on powtarzany rok studiów. 

3. Student aby uzyskać stypendium Rektora musi uzyskać co najmniej 80 punktów osiągnięć. 
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§ 22 

1. Średnią ocen studenta, o której mowa w niniejszym regulaminie oblicza się zgodnie z 

Regulaminem  Studiów. 

2. Za podstawę do obliczenia średniej ocen studenta bierze się przedmioty zaliczone tylko w roku 

akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium rektora ma być 

przyznane. Nie uwzględnia się ocen z przedmiotów pozaprogramowych lub zaliczanych w 

poprzednich latach akademickich oraz ocen uzyskanych na innych studiowanych kierunkach 

(specjalnościach). 

3. W przypadku gdy średnia ocen jest niewystarczająca do otrzymania stypendium Rektora brane 

są pod uwagę osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe, które punktowane są zgodnie z 

katalogiem osiągnieć (§ 20 ust. 1).  

 

§ 23 

1. Stosownie do postanowień ust. 3, stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% studentów 

każdego kierunku z zastrzeżeniem ust. 2. Za 100% studentów uważa się wszystkich wpisanych na 

poprzedni rok studiów na danym kierunku na dzień 31 października bieżącego roku 

akademickiego. 

§ 24 

1. Dla studentów I roku studiów drugiego stopnia  przyznaje  się  stypendium  rektora  w  oparciu o 

przepisy paragrafów 20- 23, z zachowaniem odrębności wynikających z niniejszego paragrafu. 

2. Studenci I roku studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora na podstawie 

wyniku studiów zgodnie z dyplomem oraz osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów 

pierwszego stopnia. 

3. Stypendium  rektora otrzymuje  nie  więcej  niż  10% studentów  studiów  drugiego  stopnia z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Dokładną ilość studentów zakwalifikowanych do stypendium rektora ustala Komisja Stypendialna. 

 

§ 25 

Stypendium rektora może otrzymać również student przyjęty na I rok studiów pierwszego stopnia w 

roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa  sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

§ 26 

1. Student, który przeniósł się z innej uczelni na studia w Uczelni, może ubiegać się o stypendium 

rektora, jeśli od początku roku akademickiego poprzedzającego rok, na który stypendium ma być 

przyznane, był studentem Uczelni. Rektor w uzasadnionych przypadkach może postanowić o 

możliwości przyznania stypendium rektora na podstawie wyników uzyskanych w poprzedniej 

uczelni - gdy przyjęcie studenta do Uczelni nastąpiło przed dniem 10 października roku 

akademickiego, na który stypendium ma być przyznane, jeżeli program studiów na ostatnim 

studiowanym roku w poprzedniej uczelni zostanie określony jako odpowiadający programowi 

kierunku studiów, na który student został przyjęty. 

2. Wniosek w sprawach, o których mowa w ust. 1, student może złożyć zgodnie z § 9 ust.1. 

 

 

ZAPOMOGI 
(Załącznik nr 5 i nr 6) 

 

§ 27 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w 

trudnej  sytuacji materialnej. 

2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta. 
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§ 28 

1. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi 

zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta jak również 

ciężką chorobę lub śmierć członka jego najbliższej rodziny. W rozumieniu niniejszego 

regulaminu do najbliższej rodziny zalicza się rodziców, współmałżonków oraz dzieci studenta. 

2. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 

60 dni od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. 

3. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę musi być 

udokumentowane przez odpowiednie organy (Policja, Straż Pożarna, instytucja 

ubezpieczeniowa, służba zdrowia i inne). 

 

§ 29 

1. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 

2. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia. 

 

§ 30 

Do postępowania w sprawie przyznania świadczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. 2021 poz. 735) oraz przepisy 

o zaskarżaniu decyzji do Sądu Administracyjnego. 

 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§ 31 

1. Uregulowanie opłat za studia z przyznanego studentowi stypendium dokonuje się na podstawie 

dyspozycji złożonej przez studenta na piśmie. 

2. Niewypełnienie wniosku o stypendium w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w 

wersji papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Terminy, o których mowa przy 

przyjmowaniu wniosku, odnoszą się do złożenia wniosku w wersji papierowej wraz z 

wydrukowaną dokumentacją elektroniczną. 

3. Świadczenia są wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez studenta. 

4. Nienależnie pobrane przez studenta świadczenia podlegają zwrotowi w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zwrotu. 

 

 

§ 32 

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) i przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t . Dz.U. 2021 poz. 

735). 

 

§ 33 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


