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I. Przepisy ogólne 
 

§ 1 
Regulamin określa: 
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz zakwaterowania; 

2) sposób ustalania wysokości i wypłacania świadczeń; 
3) sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta. 

 
§ 2 

1. Student może ubiegać się o: 

1) stypendium socjalne; 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3) stypendium rektora; 

4) zapomogę. 
 

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

 

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim uczelni.  

 
§ 3 

1. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału dotacji na świadczenia,                     

o których mowa w  § 2 ust. 1. 

 

2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 przyznaje Rektor, na wniosek studenta. 

 

3. Po podziale dotacji, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest propozycja wysokości 

poszczególnych rodzajów stypendiów na rok akademicki uwzględniając wysokość środków 

finansowych, szacowaną liczbę zgłoszeń oraz rezerwę na wnioski złożone po terminie określonym 

w niniejszym regulaminie. Propozycja poszczególnych świadczeń opiniowana jest przez samorząd 

studencki i zatwierdzana przez Rektora. 

 

4. Przyznanie świadczenia przez Rektora oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

5. Od decyzji Rektora  w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora oraz zapomogi studentowi służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

 

§ 4 
1.   O stypendium socjalne może ubiegać się cudzoziemiec: 

1) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym Unii 

Europejskiej;  

2) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.);  

3) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony 

czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) który posiada 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 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;  
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5) który posiada Kartę Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; 

6) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) któremu udzielono zezwolenia 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 

przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub 

posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.  

 

2. O stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę może ubiegać się 
cudzoziemiec wymieniony w ust. 1 oraz cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

3. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, dowody w postępowaniu, w tym strony 

tytułowe publikacji przedstawianych do wniosku o stypendium rektora, powinny być 
przetłumaczone na język polski. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia, organ 

może zażądać przedstawienia przez stronę opinii biegłego tłumacza.  

 

4. Dokumenty pochodzące od organów administracji lub zaświadczenia organizatorów sesji 

naukowych o udziale lub wygłoszeniu referatu powinny być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego, z wyjątkiem programu sesji naukowej (konferencji) oraz strony tytułowej publikacji 

wydanej w języku obcym, których to tłumaczeń może dokonać wnioskodawca, składając stosowne 

oświadczenie pod treścią tłumaczenia. 

 
II. Stypendium socjalne  

 
§ 5 

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

Kryterium decydującym o przyznaniu stypendium jest miesięczna wysokość dochodu na osobę                   
w rodzinie studenta, osiągniętego w wymaganym roku kalendarzowym uwzględniając dodatkowo 

dochody utracone i uzyskane. Ponadto liczba i wysokość przyznanych stypendiów jest uzależniona 

od wysokości środków finansowych na ten cel. 

 

2. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne 

ustala Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, z tym że nie może być ona niższa niż 1,30 

kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz 

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

2003r. o świadczeniach rodzinnych.  

 

3. Sytuację materialną studenta tj. miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta 

ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.  

 

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

uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1)  studenta; 

2)  małżonka studenta; 
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3)  rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta; 

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3 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. Pojęcie opiekun 

faktyczny - oznacza to osobę faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła                            

z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.  

 

5. W przypadku gdy członek rodziny studenta jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (domu 

pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie 

poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli 

instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie). 

 

6. 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 osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3-4, jeżeli spełnia jeden z następujących 

warunków: 

a) ukończył 26. rok życia; 

b) pozostaje w związku małżeńskim; 

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 4;  

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, 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. 

 

7. Student o którym mowa w ust. 6 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

 

8. Do dochodów uzyskiwanych w rodzinie studenta, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na 

rzecz innych osób wliczają się: 
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, 

składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne; 

2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych: 

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin; 

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych  

i wojskowych oraz ich rodzin; 

- świadczenia pieniężne dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone              

w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 

zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; 
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- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone                      

w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego; 

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym                      

w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich; 

- ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok 

w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie 

niewypałów i niewybuchów; 

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 

Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy; 

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz                

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; 

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez 

Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również                            
w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 

rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za 

granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej 

poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy;  

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom  

i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami 

państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,     

a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom                              

i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych; 

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód; 

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa                        

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne; 

- alimenty na rzecz dzieci (w przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do 

alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od 

ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny 

wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości);  

- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia                  

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane 
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na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz inne stypendia                              

o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom z zastrzeżeniem, że do 

dochodu nie wlicza się świadczeń określonych w w art. 88  ust. 1 pkt 2. ustawy Prawo                 

o szkolnictwie wyższym i nauce  

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych                 

i obywatelskich; 

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych  

w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym 

osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób; 

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela; 

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach  

o specjalnych strefach ekonomicznych; 

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach  

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 

Koleje Państwowe"; 

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach  

o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006; 

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora; 

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; 

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne; 

- renty określone 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; 

- zaliczka alimentacyjna określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;  

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji    alimentów; 

- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.                  

o podatku dochodowym od osób fizycznych;  

- świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych  

- świadczenie rodzicielskie; 

- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników;  

- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej; 

- przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 148 ustawy                 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone                     

o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
 

9. 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 1984r. o podatku rolnym.                    
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W przypadku uzyskiwania dochodów  z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody te sumuje się. 
 

10. Do dochodów uzyskiwanych w rodzinie studenta nie wlicza się: 
1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust.1 w ustawie z 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom 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; 

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów                         

o systemie oświaty; 

4) 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.  

 

11. Postępowanie  w  sprawie  przyznania  stypendium   socjalnego   wszczyna   się   na   podstawie 

wniosku studenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W celu ustalenia 

dochodu rodziny studenta, student zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów informujących               

o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się                     
o świadczenie. 

 

   12. Do wniosku należy dołączyć: 
1) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

 a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, 

art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, 

zawierające informacje o:  

- wysokości dochodu, 

- wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

- wysokości należnego podatku, 

b) 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: 

-   formie opłacanego podatku, 

- wysokości przychodu, 

- stawce podatku, 

- wysokości opłacanego podatku 

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości przychodu uzyskanego na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz innego dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu, uzyskanego w roku kalendarzowym (podatkowym) 

poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o pomoc materialną (wzór 

oświadczenia określa załącznik nr 6 do regulaminu);  

d) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i 

rodziny z zastrzeżeniem § 5 ust.14 

e) poświadczenie zameldowania potwierdzające skład rodziny, 
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f) zaświadczenie z ZUS o poniesionych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni 

rok podatkowy lub oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające ten fakt np. PIT-y, 

bądź kserokopia zeznania podatkowego. 

2) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do przyznania stypendium,               

w tym w szczególności: 

a) odpis skrócony aktu małżeństwa zawartego przez studenta; 

b) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka studenta; 

c) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie 

sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego  

o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

d) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

e) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację; 
f) orzeczenie sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu 

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej 

przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także: 

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych 

alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 

egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku 

uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie 

przed mediatorem; 

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika                

o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja 

komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, 

ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; 

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie 

rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby 

spoza rodziny; 

h) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy  

z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta; 

i) zaświadczenie pracodawcy o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz 

o okresach zatrudnienia; 

j) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej;  

k) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa 

rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i fizycznych ogólnej powierzchni                      

w wymaganym roku kalendarzowym; 

l) dokument określający datę utraty dochodu oraz oświadczenie lub PIT potwierdzający 

wysokość utraconego dochodu; 

ł)  w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

stypendialny dokument określający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty wraz z informacją od kiedy 

nastąpiło uzyskanie dochodu;  

m) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

stypendialny dokument z informacją od kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu oraz 

oświadczenie lub PIT potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu i oświadczenie lub 

zaświadczenie o liczbie miesięcy, podczas których dochód został osiągnięty; 

n) kopię aktu zgonu członka rodziny;  

o) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;  
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13. W przypadku, gdy  okoliczności sprawy mające  wpływ  na  prawo do  świadczenia wymagają   
potwierdzenia  innym  dokumentem  niż  wymienione w ust. 12,  Uczelnia  może  domagać się         
takiego dokumentu. 

 

14. Rektor 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 

2004r.  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. 

  

15. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne o którym mowa w ust. 14, 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.  

 

16. Student jest zobowiązany w trakcie pobierania stypendium do informowania o zmianie wysokości 

swoich dochodów oraz dochodów członków rodziny studenta. Zmiana sytuacji zarówno finansowej 

jak i rodzinnej studenta bądź członków rodziny studenta (wyrażająca się między innymi utratą bądź 
uzyskaniem dochodu, czy też  zmianą liczby członków rodziny studenta w trakcie roku 

akademickiego) powinna zostać zgłoszona w terminie 7 dni i należycie udokumentowana. Ponowne 

przeliczenie dochodu następuje na podstawie wniosku studenta, którego wzór stanowi załącznik nr 

8 do niniejszego regulaminu. 

 

17. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym 

roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.  

 Utratą dochodu jest wyłącznie: 

1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 

2) utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

4) utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej; 

lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 

2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;  

5) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania 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) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

7) utrata 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) utrata świadczenia rodzicielskiego; 

9) utrata 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 

2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   
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18. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając 

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

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

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

socjalnego. 

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

pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym  rok akademicki dochód 

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

dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego 

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

ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego. 

       Uzyskanie dochodu jest spowodowane: 

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 renty socjalnej 

lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 

2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 

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, 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.  

 

19. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymywać: 
1) student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który zamieszkuje 

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

stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie; 

2) student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych spełniający co najmniej jeden z poniższych 

warunków (potwierdzonych stosownymi dokumentami): 

a) jest sierotą, wychowankiem rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki 

opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

b) członek rodziny studenta, o którym mowa w § 5 ust. 4, jest osobą niepełnosprawną w stopniu 

znacznym. 

 

20. Student, o którym mowa w ust. 19 pkt. 1 ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki do wniosku                              

o przyznanie stypendium dołącza umowę najmu lub oświadczenie o zawarciu takiej umowy. 
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III. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 
§ 6 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający: 

- orzeczenie o niepełnosprawności, 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

- orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów, 

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.  

 

2. Postępowanie w sprawie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych wszczyna się na 

postawie wniosku studenta, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Do 

wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć orzeczenie  określone w ust. 1. 

 

 

IV. Stypendium rektora  
 

§ 7 
1. 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. 

 

2.    Stypendium rektora może otrzymywać student, który: 

1) zaliczył  poprzedni  semestr studiów w terminie przewidzianym w organizacji roku 

akademickiego  (najpóźniej w sesji poprawkowej), ogłaszanej zarządzeniem Rektora i spełnił                

w semestrze tym co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) uzyskał za poprzedni semestr studiów wyróżniające wyniki w nauce w postaci wysokiej 

średniej ocen; 

b) posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne; 

c) uzyskał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2)  został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, rozpoczynających się w terminie roku 

od ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełnia kryteria określone odpowiednio w ust. 2 pkt 

1 na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia.  
 

3. W przypadku stypendium przyznawanego z tytułów, o których mowa w ust.  2 pkt 1 lit. b)-c) to 

samo osiągnięcie może być podstawą do przyznania stypendium tylko raz. 

 

4. Stypendium rektora nie może być przyznane studentowi, który po spełnieniu warunków 

określonych w ust.  2: 

1) powtarza ostatni rok  akademicki; 

2) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru; 

3) korzysta z urlopu.  

 

5. Student powracający z urlopu otrzymuje stypendium rektora na podstawie wyróżniających 

wyników w nauce lub osiągnięć naukowych, artystycznych lub osiągnięć sportowych we 
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współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym uzyskanych w semestrze poprzedzającym 

pójście na urlop, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2 pkt 1.  

 

6. Średnia ocen do stypendium rektora, o którym mowa w ust. 2 pkt  1 lit. a) obliczana jest jako 

średnia ważona na podstawie wszystkich ocen (w tym niedostatecznych) uzyskanych w trakcie 

semestru z zaliczeń i egzaminów, z dokładnością do 0,01. W obliczeniach brane są pod uwagę 
oceny z przedmiotów objętych planem studiów. W sytuacji studentów rozpoczynających naukę na 

studiach drugiego stopnia, średnia ważona liczona jest na podstawie wszystkich ocen (w tym 

niedostatecznych) uzyskanych w trakcie ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia z zaliczeń 
i egzaminów z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.  W przypadku 

wystąpienia identycznej średniej u większej liczby osób, co powodowałoby przyznanie stypendium 

więcej niż 10% studentom danego kierunku, średnie ocen tych osób ustala się z dokładnością do 

0,001.  

 

7. Stypendium   rektora  przyznawane  jest   na  podstawie   wniosku studenta, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 albo załącznik nr 4a do niniejszego regulaminu. 

 

8. W przypadku ubiegania się o stypendium rektora z tytułów, o których mowa w ust. 1 do wniosku 

należy dołączyć:  
1) w przypadku określonym w  ust.1 pkt 1  dokumenty  potwierdzające  uzyskanie  tytułu  laureata 

olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia 

centralnego, o których  mowa  w przepisach o  systemie oświaty,  

2) w przypadku określonym w  ust.1 pkt 2  dokumenty  potwierdzające  uzyskanie medalu co 

najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym 

mowa w przepisach o sporcie 

3) w przypadku określonym w   ust. 2 pkt 1 b)-c) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,     

artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, 

4) w przypadku określonym w  ust. 2 pkt 2 – zaświadczenie z Uczelni, w której ukończono studia 

pierwszego stopnia o wysokości średniej ocen wyliczonej w sposób określony w ust. 6. 

 

9. Informacje, zawarte we wniosku, stanowiącym załącznik 4, o którym mowa w ust.  7 po jego 

wydrukowaniu powinny być potwierdzone odpowiednio: 

1) w  przypadku  średnich  ocen,  o których mowa w ust.  2 pkt  1 lit. a oraz pkt 2 –  przez  Dział  

Kształcenia (na podstawie list rankingowych otrzymanych z dziekanatów lub zaświadczeń 

otrzymanych z właściwych Uczelni); 

2) w  przypadku  osiągnięć  w  zakresie udziału w olimpiadach oraz osiągnięć naukowych lub   

artystycznych – przez Dyrektora Instytutu, w którym studiuje wnioskodawca; 

3) w przypadku wyników sportowych – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego. 

 

10. Stypendium rektora przyznawane jest według zasad: 

1) rektor przyznaje stypendium  pierwszego i drugiego stopnia, 

2) stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów z każdego kierunku, poziomu i formy 

studiów, z tym że w grupie tej nie uwzględnia się studentów, o których mowa w ust. 1  

3) wyłonione w pkt 2 grupy studentów są rozpatrywane niezależnie, 

4) stypendium  I  stopnia  otrzymuje  student  z  najwyższą  średnią  w grupie,  o której mowa w pkt 

2, 

5) stypendium II stopnia  otrzymują  studenci  z  grupy,  o której  mowa  w pkt 2,  z wyłączeniem 

studenta, który otrzymał stypendium I stopnia; 

6) studenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 otrzymują stypendium I stopnia. 

7) stypendium przyznawane jest dwuetapowo: 
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a/ etap I     - stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% najlepszych studentów,                     

o których mowa w pkt 2, pomniejszone o liczbę studentów z nierozliczonym 

poprzednim semestrem studiów a wykazanych na listach rankingowych jako 

przebywający w poprzednim semestrze studiów na programie Erasmus; 

b/ etap II     - stypendium przyznawane jest studentom przebywającym w poprzednim   

semestrze studiów na programie Erasmus, po rozliczeniu przez nich   

poprzedniego semestru studiów, pod warunkiem zaliczenia ich do 10% 

najlepszych studentów danego kierunku i trybu. W przypadku niespełnienia 

przez studentów przebywających na programie Erasmus warunku zaliczenia ich 

do 10% najlepszych studentów danego kierunku i trybu, stypendium 

przyznawane jest kolejnym studentom z list rankingowych, spełniającym ten 

warunek,        

8) na kierunkach,  na  których  występują  studenci korzystający z programu Erasmus stypendium              

I stopnia przyznaje się w II etapie, 

9) o miejscu w rankingu decyduje liczba punktów odpowiadająca: 

a/ w przypadku, o którym mowa w ust.  2 pkt   1 lit. a) i pkt 2 - średniej ocen, 

b/ w przypadkach, o których mowa w ust. 2  pkt  1 lit. b)- c) - sumie punktów, na którą składają 
się: średnia ocen oraz liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 

wykazana w tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

11. Za podstawę do ustalenia liczby, o której mowa w ust. 10 pkt 2 przyjmuje się liczbę studentów 

wykazaną w sprawozdaniu GUS S-10 według stanu na 31 grudnia roku akademickiego, w którym 

występuje semestr, za który przyznawane jest stypendium. 

          W przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego oraz studentów pierwszego 

semestru studiów II stopnia, rozpoczynających się od semestru zimowego – przyjmuje się liczbę 
studentów przyjętych na pierwszy semestr studiów. 

 
 

V.  Prawo do zamieszkania w domu studenckim w PWSZ w Elblągu 
 

§ 8 
1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi PWSZ                    

w Elblągu, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu 

utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

2.   Miejsce w domu studenckim jest przyznawane przez: 

1)  Rektora; 

2)  Kierownika domów studenckich - w przypadku, o którym mowa w ust. 10. 
 

3.  Student ubiegający się o miejsce w domu studenckim powinien złożyć do Rektora wniosek, do 

którego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 12 niniejszego regulaminu.   

Wniosek do Rektora o przyznanie miejsca w domu studenckim stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

 

4.  O przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje liczba punktów, uzyskana w wyniku                                                 

zastosowania następującego algorytmu: 

 

W = 0,7a + 0,3b             

gdzie: 

a – liczba punktów, uzyskana za odległość uczelni od miejsca zamieszkania: 
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100 pkt – za odległość powyżej 250 km 

90 pkt – za odległość od 201 do 250 km 

80 pkt – za odległość od 151 do 200 km 

70 pkt – za odległość od 101 do 150 km 

60 pkt – za odległość od   51 do 100 km 

50 pkt – za odległość do   50 km 

 

b – liczba punktów, uzyskana za dochód brutto przypadający miesięcznie na członka  

      rodziny studenta: 

100 pkt – dochód na jednego członka rodziny do 500 zł, 

60 pkt – dochód na jednego członka rodziny od 501 do 700 zł, 

50 pkt – dochód na jednego członka rodziny od 701 do 1000 zł, 

40 pkt – dochód na jednego członka rodziny powyżej 1000 zł. 

 

Dochód należy obliczać zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu. 

 

5. Wnioski do Rektora o przyznanie miejsca w domu studenckim należy składać w Dziale 

Kształcenia: 

1) dla I etapu  – do dnia  30 czerwca; 

2) dla II etapu – do dnia  15 sierpnia; 

 

6. Przyznawanie miejsc w domu studenckim przez Rektora odbywa się w dwóch etapach: 

1) I etap – 50 % miejsc. 

Do składania podań uprawnieni są studenci, którzy zaliczyli I, II lub w przypadku studentów 

IE, IP i IIS – III rok studiów. 

 

2) II etap – 50 % miejsc, w tym: 

- 30 % miejsc – do składania podań uprawnione są osoby, które w wyniku rekrutacji 

zostały przyjęte na I rok studiów w PWSZ w Elblągu, 

- 20 % miejsc – do składania podań uprawnieni są: 
 w pierwszej kolejności - aktualni studenci, 

 w drugiej kolejności - osoby przyjęte w wyniku rekrutacji dodatkowej. 

 

7. Wyniki z rozpatrzenia wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim umieszczane są na 

stronie internetowej Uczelni w następujących terminach: 

1) dla I etapu  – do dnia 31 lipca 

2) dla II etapu – do dnia 15 września 

 

8. W przypadku nierozdysponowania wyżej wymienionych limitów miejsc w I etapie przechodzą one 

do rozpatrzenia w II etapie z zachowaniem pierwszeństwa, przysługującego osobom już 
studiującym w PWSZ w Elblągu. 

 

9. W przypadku wolnych miejsc w domach studenckich w trakcie roku akademickiego (o ile liczba 

tych miejsc jest większa od ilości chętnych) nie wymaga się od studentów PWSZ w Elblągu 

przedstawiania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 12 niniejszego regulaminu. 

 

10. O pozostałych miejscach niewykorzystanych przez Rektora decyduje kierownik domów 

studenckich. Ponadto, w przypadku braku wpływu podań od studentów PWSZ w Elblągu miejsce w 

domu studenckim może zostać przyznane studentom innych uczelni lub innym osobom. 
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VI.  Zapomogi 
 

§  9 
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji  

życiowej. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.  

 

2. Do zdarzeń, które upoważniają studenta do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zapomogi 

zalicza się w szczególności: 

1) kradzież; 
2) klęski żywiołowe (pożar, powódź) 
3) ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny; 

4) urodzenie dziecka; 

5) śmierć najbliższego członka rodziny (przy czym za najbliższego członka rodziny uważa się 
osoby wymienione w § 5 ust. 4 pkt 2-4 niniejszego regulaminu). 

 

3. Student może złożyć wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 6 m-cy od dnia zajścia zdarzeń 
losowych, o których mowa w ust. 2. 

 

4. Zdarzenia, które stanowią podstawę ubiegania się studenta o zapomogę należy udokumentować.   
 

5. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim, przy 

czym nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. 

 

 

VII. Terminy, organizacja oraz tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej 
 

§  10 
1. Terminy składania wniosków oraz ogłaszania wyników są następujące: 

 

Nazwa świadczenia 
TERMINY SKŁADANIA 

WNIOSKÓW 
TERMINY OGŁASZANIA 

WYNIKÓW 

Semestr zimowy Semestr letni Semestr zimowy Semestr letni 

Stypendium socjalne 

do 30 czerwca   

(przy czym 

studenci przyjęci 

na pierwszy rok 

studiów – do              

10 października) 

do 10 lutego 

(przy czym 

studenci przyjęci 

na pierwszy rok 

studiów w 

semestrze letnim - 

do 28 lutego)  

do 31 października do 15 marca 

Stypendium rektora  

etap I -  do  

15 października 

etap II – do  

15 listopada 

etap I -  do  

10 marca 

etap II – do  

10 kwietnia 

etap I -  do  

31 października 

etap II – do  

30 listopada 

etap I -  do  

20 marca 

etap II – do  

20 kwietnia 

Stypendium dla osób 

niepełnosprawnych 

do 15 października 

(przy czym studenci przyjęci na 

pierwszy rok studiów w semestrze 

letnim - do 28 lutego) 

do 31 października 

(dla studentów przyjętych na pierwszy 

rok studiów w semestrze letnim - do  

15 marca) 

Zapomogi w każdym czasie  niezwłocznie 
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2. Terminy składania wniosków oraz ogłaszania wyników w sprawie przyznania miejsca w domu 

studenckim określone zostały w § 8 ust. 5 i 7. 

 

3. Wnioski o pomoc materialną należy składać w Dziale Kształcenia. Wzory wniosków stanowią 
załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

4. W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku lub niezłożenia wszystkich dokumentów 

Uczelnia wzywa osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium do poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania.  

 

5. Jeżeli sytuacja materialna osoby ubiegającej się o przyznanie na semestr letni stypendium 

socjalnego do dnia złożenia wniosku (w stosunku do danych zawartych we wniosku o przyznanie 

świadczeń na semestr zimowy) nie zmieniła się – należy złożyć jedynie oświadczenie w tej sprawie, 

którego wzór stanowi  załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.  

 

6. Stypendium socjalne oraz stypendium rektora przyznawane jest na semestr (5 miesięcy),                                  

a stypendium dla osób niepełnosprawnych 10 miesięcy roku akademickiego, tj.: 

1)  dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - od października do lipca, a gdy 

ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr - przez okres do pięciu miesięcy; 

2) dla studentów pierwszego roku rozpoczynających studia od semestru letniego – od marca do 

lipca oraz od października do lutego.  

 

7. Jeżeli  orzeczenie określone w § 6 ust. 1 zostało  wydane  na  okres  krótszy  niż  okres  na  jaki 

przyznaje   się   stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  –   prawo  do  stypendium przysługuje  

do  ostatniego  dnia miesiąca,  w którym upływa ważność orzeczenia.  W przypadku ponownego 

ustalenia niepełnosprawności student może ubiegać się o kontynuację świadczenia. 

  

8. Listy osób, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 oraz listy rankingowe, zawierające średnie ocen 

najlepszych studentów są podawane przez dziekanaty do wiadomości studentów na stronie 

internetowej Uczelni:  

1) w semestrze zimowym – do dnia 10 października, 

2) w semestrze letnim – do dnia 05 marca 

 

9. Listy, o których mowa w ust. 8 do stypendium rektora przekazywane są przez dziekanaty do Działu 

Kształcenia do dnia 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 10 marca (w semestrze 

letnim) w formie papierowej i elektronicznej. Wraz z listami rankingowymi należy przekazać 
informację o osobach, o których mowa w § 7 ust. 10 pkt 7 lit. a. 

 

10. Listy rankingowe, zawierające średnie ocen najlepszych studentów, powinny zawierać aktualny 

(pełny) wykaz studentów wszystkich lat studiów i być sporządzone oddzielnie dla każdego 

kierunku z zaznaczeniem osób realizujących studia w ramach programu Erasmus, osób 

przebywających na urlopach, powtarzających rok lub osób, które wznowiły studia po skreśleniu                  

z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru. Listy rankingowe powinny być sporządzone 

oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

 

11. Wyniki w sprawie przyznania poszczególnych świadczeń umieszczane są na stronie internetowej 

Uczelni, natomiast decyzje administracyjne wydawane są w dziekanatach poszczególnych 

Instytutów. 
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12. Przed ogłoszeniem list osób, którym Rektor przyznał stypendia bądź miejsce w domu studenckim, 

listy te przekazywane są do Działu Kształcenia w celu zweryfikowania statusu studentów oraz 

przygotowania list płac w formie papierowej i elektronicznej. Przekazanie list płac do Kwestury 

następuje najpóźniej do 25 dnia danego miesiąca, za wyjątkiem wypłat za miesiąc październik – do 

31 października. 

 

13. Stypendia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1-3 wypłacane są za dany miesiąc do ostatniego dnia 

danego miesiąca, za wyjątkiem stypendiów za miesiąc październik – do 5-go listopada. 

  

14. Dziekanaty poszczególnych Instytutów obowiązane są na bieżąco informować Dział Kształcenia               

o następujących zmianach dotyczących zmiany statusu studentów: urlop, wznowienie nauki, 

uchylenie decyzji o skreśleniu z listy studentów, przeniesienie, zmiana kierunku, ścieżki 

dyplomowania, formy studiów, powtarzanie semestru. 

  Informacja o skreśleniu z listy studentów pobierana jest przez Dział Kształcenia bezpośrednio                     

z systemu USOS. 

 

15. Kierownik domów studenckich przekazuje do dnia 20 października do Działu Kształcenia listy 

studentów zakwaterowanych w domach studenckich PWSZ w Elblągu. W przypadku rezygnacji 

studenta z korzystania z miejsca w domu studenckim lub zakwaterowania nowych osób - kierownik 

Domów Studenckich informuje o tym na bieżąco Dział Kształcenia. 

 

 

VIII. Utrata, zawieszenie oraz wznowienie prawa do świadczeń pomocy materialnej 
 

§ 11 
1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, gdy: 

1) został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego;  

2) ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów; 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej utratę świadczenia na podstawie                        

§ 12 ust.  4-6;  

4) przebywa na urlopie; 

5) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej; 

6) utrata praw wynika z odrębnych przepisów ustawowych;  

7) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych. 

 

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nie przysługuje studentowi: 

1) który nie zakwaterował się mimo przyznania miejsca w domu studenckim PWSZ w Elblągu; 

2) który zrezygnował z zakwaterowania w domu studenckim w trakcie roku akademickiego lub 

rozwiązano z nim umowę najmu przed upływem okresu, na jaki przyznano stypendium; 

3) który nie zakwaterował się, zrezygnował z zakwaterowania bądź rozwiązał umowę najmu                   

w trakcie pobierania z tego tytułu stypendium. W przypadku tym student jest obowiązany 

zgłosić ten fakt w terminie 5 dni; 

4) którego członek rodziny, o którym mowa w § 4 ust. 4 jest osobą niepełnosprawną w stopniu 

znacznym, a okres na który zostało wydane orzeczenie wygasł. 

 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 studentowi przysługuje stypendium socjalne                             

w wysokości pomniejszonej o kwotę zwiększenia z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym 

członka rodziny, o którym mowa w § 4 ust. 4, zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie 

innym niż dom studencki.  
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4. Prawo do otrzymywania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3  zostaje zawieszone                

w przypadku braku numeru konta bankowego studenta – do czasu jego dostarczenia. 

 

5. Student, który z przesłanek określonych w ust.1 pkt 4-6, traci prawo do otrzymywania świadczeń 
do 15-go dnia danego miesiąca otrzymuje 50% miesięcznej wysokości przyznanego stypendium. 

 

6. Student, który z przesłanek określonych w ust.2 pkt 2-4 traci prawo do otrzymywania stypendium 

socjalnego w zwiększonej wysokości do 15-go dnia danego miesiąca otrzymuje 50% miesięcznej 

wysokości przyznanego zwiększenia świadczenia 

 

7. Student, któremu przyznano prawo do stypendium na podstawie dokumentów złożonych po 

terminach określonych w § 9 ust. 1 w przypadku złożenia dokumentów po 15-tym dniu danego 

miesiąca otrzymuje za ten miesiąc 50% miesięcznej wysokości przyznanego stypendium. 

 

8. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń pomocy materialnej, 

świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca,                          

w którym dochód został osiągnięty. 

 

 
IX.  Przepisy końcowe 

 

§ 12 
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać uczelniane 

świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium ministra za znaczące osiągnięcia,  tylko na 

jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

 

2. Stypendium ministra może otrzymywać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami 

naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. 

 

3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 przyznaje minister na wniosek rektora.   

 

4. Świadczenia,  o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 przysługują na studiach pierwszego, drugiego 

stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Termin ten 

biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć ale pozostaje na studiach.                 

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest 

kontynuowane. 

 

5. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 nie przysługują studentowi posiadającymi tytuł 

zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

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

   

6. Przepisy ust. 5 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 
 

7. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1-3, albo otrzymujący takie 

świadczenie, niezwłocznie powiadamia Uczelnię o okoliczności powodującej utratę prawa do 

świadczenia na podstawie ust. 4-6. 

 



 

 20 

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

zawodowego, student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym 

kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.  

 

9. Student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4                 

w okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów. 

 

10. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może być 
większa niż 38% wynagrodzenia profesora. 

 

11. Decyzja o przyznaniu świadczenia dla studentów, o którym mowa w § 2 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 ust. 5 i 6, został skreślony z listy studentów na kierunku 

studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w ust. 4 i 8. 

 


