
Załącznik do zarządzenia nr 45/2021 
Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  

im. prof. Edwarda Lipińskiego z dnia 30.09.2021 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW 

WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII, PRAWA i NAUK MEDYCZNYCH 

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

ustalony przez Rektora w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego 

z dnia 30.09.2021 r. 

 

I. Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Studenci realizujący studia w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda 

Lipińskiego w Kielcach, zwanej dalej ,,Uczelnią’’ mają prawo do świadczeń pomocy materialnej 

niezależnie od formy studiów oraz wieku, z wyłączeniem studentów będących 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, a także studentów będących 

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. 

2. Przyznanie świadczeń, o których mowa w niniejszym regulaminie, może odbywać się wyłącznie  

w ramach środków z budżetu państwa przyznanych Uczelni przez nadzorującego ministra. Wypłata 

przyznanej studentowi pomocy materialnej następuje po otrzymaniu środków z budżetu państwa. 

3. Pomoc materialną może otrzymać student, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia  

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), zwanej dalej 

,,Ustawą PSWiN’’ i w niniejszym regulaminie. 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Regulaminie Studiów rozumie się przez to załącznik do Uchwały 

nr 2/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego 

w Kielcach z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów. 

§ 2 

Przyznając pomoc materialną studentom Uczelni należy przestrzegać zasady równości dostępu do 

świadczeń pomocy materialnej i jawności działań w pracach komisji stypendialnych, przy zachowaniu 

ochrony danych osobowych. 

§ 3 

1. Student może ubiegać się o: 



1) stypendium socjalne, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3) zapomogę, 

4) stypendium rektora, 

5) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

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

prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. 

2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student może również ubiegać się o pomoc materialną ze 

środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium ministra 

regulują odrębne przepisy. 

3. Stypendia wskazane w ust. 1 pkt. 1-4 przyznawane są odrębnie. 

4. Stypendia wymienione w ust. 1 zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na 

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

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1506, z późn. zm.). 

§ 4 

1. Świadczenia wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 1-4 przyznawane są na pisemny wniosek studenta. Za 

właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student, co poświadcza własnoręcznym 

podpisem. Wzory wniosków o przyznanie stypendiów stanowią załączniki do regulaminu. 

2. W przypadku dokumentów budzących wątpliwości Uczelniana Komisja Stypendialna ma prawo 

odmówić przyznania pomocy materialnej. 

3. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku lub braku dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 

wniosku, Uczelnia wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.  

W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli 

student zastosuje się do wezwania po upływie przypisanego terminu, pomoc materialna może 

zostać przyznana, o ile do tego momentu środki przeznaczone na ten cel nie zostały 

rozdysponowane. 

4. Podanie przez studenta nieprawdziwych danych może być podstawą do zmiany decyzji o przyznaniu 

świadczenia oraz do wszczęcia postępowania w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 

wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar 

dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1882), a w konsekwencji do konieczności zwrotu 

nieprawnie pobranego świadczenia. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja 

Stypendialna z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika kwestury. 

§ 5 

1. Stypendia wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 przyznawane są na semestr lub na rok akademicki  

i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres do 

5 miesięcy. 

2. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 



3. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 4, dla studenta nie może 

być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora. 

4. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane, co miesiąc z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 in fine 

Regulaminu. 

§ 6 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1 ustawy PWSiN, przysługują na 

studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

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

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1 ustawy PWSiN, tylko na jednym, wskazanym 

przez niego kierunku. 

3. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1 ustawy PWSiN, nie przysługują 

studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 

1 ustawy PWSiN, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta,  

z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął 

jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 

semestrów. 

6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na 

studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy PWSiN, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach 

pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu 

zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku 

kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

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

zawodowego, świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 

12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły 

zawodowe za granicą. 

§ 7 

1. Wypłata przyznanego stypendium może zostać zawieszona w przypadku wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko studentowi. 



2. Wypłata przyznanego stypendium ulega zawieszeniu na okres począwszy od miesiąca 

następującego po dacie wystąpienia przesłanki wszczęcia postępowania ws. skreślenia studenta  

z listy do momentu zakończenia postępowania w sprawie skreślenia. 

§ 8 

1. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący 

takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę 

prawa do świadczenia na podstawie § 6 ust. 3-8. 

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, 

o którym mowa w § 6 ust. 3 i 8, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym 

otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w § 6 ust. 4, 5 i 7. 

3. Student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej określonych w niniejszym regulaminie 

również w przypadku: 

1) rezygnacji z otrzymywanych świadczeń, 

2) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 

3) uzyskania pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych – po wznowieniu 

postępowania, 

4) przebywania na urlopie od zajęć w Uczelni. 

§ 9 

1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala: 

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

socjalne. Wysokość ustalonego dochodu nie może 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1508) 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 2017 r., poz. 1952 z 

późn. zm.), 

2) podział środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej dla wydziałów, 

3) progi dochodu i wysokość świadczeń socjalnych w poszczególnych progach, 

4) wysokość stypendium rektora, 

5) maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi, 

6) wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnospraw - 

ności. 

II. Tryb przyznawania pomocy materialnej 

§ 10 



1. Świadczenia określone w § 3 ust. 1 pkt 1-4, przyznają na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego Uczelni, Uczelniana Komisja Stypendialna, zaś odwołania rozpatruje na wniosek 

Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uczelni, Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna. 

2. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) przedstawiciel Działu Finansowego 

2) dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich 

3) czterech przedstawicieli studentów wskazanych przez Samorząd Studentów. 

3. W skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) Kwestor lub jego zastępca z Działu Finansowego, 

2) dwóch wyznaczonych przez Rektora przedstawicieli nauczycieli akademickich 

3) czterech przedstawicieli studentów wskazanych przez Samorząd Studentów 

4. Zasady powoływania i działania Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej określa załącznik nr 1. Zarządzenie nr 41/2021 Rektora WSEPiNM z dnia 

01.09.2021 r. 

§ 11 

1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji przez studenta. 

2. Decyzja Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej ma charakter ostateczny. 

3. Rektor w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzje komisji stypendialnych niezgodne z 

przepisami prawa. 

§ 12 

1. Pomoc materialna w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnoprawnych, 

stypendium rektora i zapomóg przyznawana jest na pisemny wniosek studenta. 

2. Z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne występuje 

rektor, po uprzednim uzyskaniu opinii Senatu Uczelni. 

§ 13 

1. Świadczenia pomocy materialnej, za zgodą studenta złożoną w formie pisemnego oświadczenia, 

mogą być przekazane bezpośrednio na pokrycie kosztów studiów. W związku z możliwością 

bezgotówkowych wypłat stypendiów, student zobowiązany jest do założenia rachunku osobistego w 

banku i dostarczenie jego numeru do kwestury. Brak stosownego numeru w kwesturze powoduje 

zaliczenie stypendium na poczet czesnego lub niewypłacenie świadczeń stypendialnych. 

2. W przypadku zmiany numeru rachunku student jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Kwestury.  

 



III. Stypendium socjalne 

§ 14 

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

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne  

w zwiększonej wysokości. Przesłanki uzasadniające zaistnienie szczególnie uzasadnionych 

przypadków student powinien udowodnić przedkładając stosowną dokumentację. 

§ 15 

Wysokość aktualnych kwot stypendium socjalnego określa corocznie zarządzenie rektora. 

§ 16 

1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium 

socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), z tym że przy jej ustalaniu: 

1) 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) nie uwzględnia się: 

a) świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 Ustawy PSWiN, 

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 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. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1509, 1540, 1552 i 1629). 



2. 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 

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

oraz dzieci niepełnoprawne 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. 1 pkt 1 lit. 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. 

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

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

4. Rektor albo Uczelniana Komisja Stypendialna lub Uczelniana 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, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - z centrum 

usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny; 

5. Rektor albo Uczelniana Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna 

może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli 

przyczyny nie dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług 

społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych - z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej 

i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła 

utrzymania rodziny. 

6. Studentowi, który składa wniosek w trakcie trwania roku akademickiego, stypendium socjalne może 

być przyznane tylko od miesiąca złożenia wniosku. 

7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze 

obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669). 

8. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje 

pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się. 

9. Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 



2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

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, 

5) wyrejestrowaniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), 

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 z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

10) utratą stypendium doktoranckiego. 

10. 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. 

11. Uzyskanie dochodu może być spowodowane wyłącznie: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

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 socjalnej, 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po 

okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, 

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 z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego. 

12. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając 

dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 

prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był 



uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do świadczeń rodzinnych. 

13. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód 

ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu 

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego 

dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli 

dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do 

świadczeń rodzinnych. 

14. 14. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia 

utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub 

zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. 

IV. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

§ 17 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000 i 1076). 

2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 określa zarządzenie rektora. 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 

4. Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek. 

5. Jeżeli w trakcie roku akademickiego wygaśnie ważność orzeczenia wskazanego w ust. 1, stypendium 

nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. Świadczenie 

wypłacane jest ponownie od miesiąca przedłożenia przez studenta w kwesturze Uczelni orzeczenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

V. Stypendium rektora 

§ 18 

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

naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie 

krajowym. 

2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów 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. 

3. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. 

Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu 

studentowi. Studentów, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów 

otrzymujących stypendium rektora, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

§ 19 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zajmie odpowiednią 

pozycję na liście rankingowej, a nadto łącznie: 

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

stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, 

2) do końca roku akademickiego wypełni wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Studiów 

oraz planem studiów i programem nauczenia, wymagane do zaliczenia roku studiów na danym 

kierunku studiów, 

3) zostanie wpisany na kolejny rok akademicki. 

2. Warunków określonych w ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się do studentów określonych w § 18 ust. 2 pkt 

1-2. 

3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora oraz wysokość tego stypendium określa 

rektor dwoma odrębnymi zarządzeniami. 

4. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który korzysta z wpisu na kolejny rok studiów, o 

którym mowa w § 28 Regulaminu Studiów. 

5. Stypendium rektora nie przysługuję 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 w roku akademickim następującym po roku, w którym zaliczył on powtarzany rok 

studiów. 

VI. Zapomogi 

§ 20 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej. 

2. Zapomoga udzielana jest w formie pieniężnej nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 

3. Zapomoga może być przyznana do wysokości określonej w zarządzeniu rektora. 

§ 21 

O przyznanie zapomogi może ubiegać się student narażony na doraźne wydatki wynikające z: 



a) nieszczęśliwego wypadku studenta, 

b) poważnej choroby studenta, 

c) śmierci członka rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, 

d) nagłej utraty zatrudnienia przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student pozostaje, 

e) innych ważnych okoliczności. 

§ 22 

1. Zapomoga przyznawana jest na podstawie wniosku udokumentowanego odpowiednimi 

zaświadczeniami złożonego przez studenta do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 

2. Kwota zapomogi jest uzależniona od wysokości doraźnego wydatku studenta i od dochodu 

przypadającego na osobę w rodzinie przy uwzględnieniu okoliczności zawartych we wniosku o 

przyznania zapomogi. 

3. Wysokość zapomogi ustala rektor. 

VII. Nabywanie uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów WSEPiNM, którzy nie 

posiadają polskiego obywatelstwa 

§ 23 

1. Świadczenia określone w § 3 ust. 1 pkt 2-4 mogą zostać przyznane następującym studentom 

nieposiadającym polskiego obywatelstwa: 

1) obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, mieszkających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydentowi 

długoterminowemu Unii Europejskiej, 

3) cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r., poz. 107, 138 i 771), 

4) cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

5) cudzoziemcowi, posiadaczowi certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 

obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, 

6) posiadaczowi Karty Polaka lub osobie, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia, 

7) cudzoziemcowi będącemu małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałym 

cudzoziemcom nie wymienionym powyżej. 



2. Świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 może zostać przyznane jedynie studentom 

nieposiadającym obywatelstwa polskiego, wymienionym w ust. 1 pkt. 2-7. 

§ 24 

1. Studenci – cudzoziemcy ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, podlegają takim samym regulacjom jak obywatele polscy, za wyjątkiem 

różnic wynikających z odmiennych systemów administracyjno-prawnych w państwach, którego są 

obywatelami, w szczególności wymienionych. 

2. Na każdym składanym wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej student – cudzoziemiec 

zobowiązany jest zaznaczyć, że nie posiada obywatelstwa polskiego. 

3. W przypadku świadczeń stypendialnych o charakterze socjalnym do podstawowych różnić,  

o których mowa w ust. 1, należy zaliczyć: 

1) dokumenty sporządzone w oryginalnej wersji językowej składane jako załączniki do wniosków o 

przyznanie pomocy materialnej winny mieć załączone tłumaczenie na język polski dokonane 

przez tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP.  

W indywidualnych przypadkach dokument może być przetłumaczony przez tłumacza nie 

będącego tłumaczem przysięgłym, z kraju którego student jest obywatelem, z jednoczesnym 

notarialnym potwierdzeniem zgodności takiego dokumentu, 

2) w przypadku braku organu – odpowiednika Urzędu Skarbowego lub gdy taki organ nie 

wystawia wymaganych regulaminem zaświadczeń, dopuszcza się: udokumentowanie 

dochodów członków rodziny wnioskodawcy na podstawie zaświadczeń wystawionych przez 

zakłady pracy. Zaświadczenia powinny zawierać odpowiednio: wysokość dochodów brutto, 

pobranych od nich podatków i ewentualnych składek odpowiadających polskim składkom 

społecznym (gdy takie występują) – opłacanych z wynagrodzenia pracownika lub/i dochodów 

,,netto’’ za okres stanowiący podstawę do przyznawania świadczenia, 

3) gdy na zaświadczeniu z zakładu pracy dochody, o których mowa w pkt. 2, wykazane są w 

formie zbiorczego zestawienia dochodów miesięcznych za okres stanowiący podstawę do 

przyznawania świadczenia, można odstąpić od składania oświadczenia o licznie 

przepracowanych miesięcy w tym okresie, 

4) w przypadku gdy student składający wniosek jest niepełnoletni (np. jako absolwent ukraińskiej 

czy białoruskiej szkoły średniej), jak również, gdy nie ukończył w roku będącym podstawą do 

przyznawania świadczeń 18 lat i nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu,  

w przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu poświadczającego brak uzyskania 

dochodu, student składa stosowne oświadczenie, 

5) student zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości opłaconej 

składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba, że w kraju pochodzenia składki nie są 

odprowadzane (w takim przypadku student składa oświadczenie o takiej treści), 

6) zaświadczenie i inne dokumenty dotyczące np. pobierania renty inwalidzkiej, renty po zmarłym 

rodzicu, alimentów, rejestracji bezrobotnego i pobierania zasiłku dla bezrobotnych, braku 

jednego z rodziców oraz pozostałe, wystawione przez właściwe dla danego państwa 

organy/instytucje, w świetle lokalnych przepisów – odmiennych od polskich, powinno zostać 

potwierdzone poprzez dołączenie kopii odpowiedniego aktu prawnego lub zaświadczenia  



z właściwego organu państwa pochodzenia informujące o tym, że tak stanowi prawo państwa 

pochodzenia, 

7) dochody uzyskane za granicą przelicza się na złoty polski (PLN) według kursu średniego walut 

obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego roku 

kalendarzowego będącego podstawą do przyznawania świadczeń. Dochody uzyskane za 

granicą, po roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń, przelicza się na 

złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia 

roboczego pełnego miesiąca w którym dochód został uzyskany. 

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie 

§ 25 

1. W przypadku prowadzenia przez Uczelnie domu studenckiego, student może ubiegać się  

o zakwaterowanie siebie oraz małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni. 

2. W przypadku prowadzenia przez Uczelnie stołówki studenckiej, student może ubiegać się  

o wyżywienie. 

3. Szczegółowe zasady przyznawania miejsc w domach studenckich i wyżywienia w stołówce 

studenckiej, w przypadku ich prowadzenia, określa rektor dwoma odrębnymi zarządzeniami. 

IX. Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane na wniosek studenta  

w trybie indywidualnym przez Uczelnianą Komisję Stypendialną lub Uczelnianą Odwoławczą Komisję 

Stypendialną. 

2. 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 (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 2096). 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i ma zastosowanie do przyznawania pomocy 

materialnej począwszy od roku akademickiego 2020/2021. 
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