REGULAMIN
ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018
poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu
studenckiego ustala się co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

§ 1.
Świadczenia dla studentów VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie (zwanej dalej „Uczelnią”)
w ramach dotacji ze środków budżetu państwa stanowią:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) zapomoga,
4) stypendium rektora.
Studenci wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze
studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi mogą otrzymać stypendium ministra
przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019, poz.
658 z późn. zm.).

§ 2.
1. O stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę mogą ubiegać się
również studenci cudzoziemcy.
2. O przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:
1) posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,
2) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.
159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2094, z późn. zm.),
3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony
czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa
w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 931, z późniejszymi zmianami), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
5) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
6) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 3.
Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1. ust. 1. przyznawane są przez rektora,
na podstawie wniosku studenta, zgodnie z wzorami określonymi w Załącznikach nr 1-5.
Od decyzji rektora w sprawach świadczeń pomocy materialnej studentowi przysługuje prawo
złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Na wniosek samorządu studenckiego rektor przekazuje uprawnienie do przyznawania świadczeń
pomocy materialnej Komisji Stypendialnej (KS), a uprawnienie do rozpatrywania wniosku, o
którym mowa w ust. 2. Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS).
Komisję Stypendialną (KS) i Odwoławczą Komisję Stypendialną (OKS) powołuje rektor spośród
pracowników Uczelni i studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego.
Komisje składają się z co najmniej 3 osób, z czego większość stanowią studenci. Na czele komisji
stoi przewodniczący powołany przez rektora.
Decyzje KS i OKS podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego.
Do postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
Organ przyznający świadczenia może zmienić decyzję w sprawie przyznania stypendium na
zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje
rektor. W ramach nadzoru rektor może uchylić decyzję KS lub OKS niezgodną z przepisami prawa
lub niniejszym Regulaminem.
§ 4.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia
pomocy materialnej tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.
Świadczenia pomocy materialnej:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (łączny okres, w którym przysługuje
możliwość ubiegania się o świadczenia w czasie studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości
trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Okres ten
biegnie od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów
i ponownego ich podjęcia, okresy studiów są sumowane. Jeżeli student podjął studia i
przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez
względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę. Do wskazanego 6-letniego
okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się także okresy
studiowania przed 1 października 2019 r.),
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
W przypadku stypendiów dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała
w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać takie
stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2. pkt 1.).
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§ 5.
Stypendia, o których mowa w § 1. ust. 1. pkt 1-3). przyznawane są na rok akademicki – do 10.
miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr
stypendia przyznawane są na semestr – do 5. miesięcy.
Stypendia wypłacane są co miesiąc. Dopuszcza się wypłaty z wyrównaniem za poprzednie
miesiące.
Studenci pierwszego roku ubiegający się o stypendia, o których mowa w § 1. ust. 1. pkt 1-3).,
składają wnioski do 20 października; pozostali studenci składają wnioski do 10 października.
Jest to termin porządkowy.
Rektor może przedłużyć termin składania wniosków.
Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 nie mogą być przyznawane lub wypłacane
w przypadku:
a) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;
b) przebywania studenta na urlopie,
c) niedostarczenia orzeczenia właściwego organu, potwierdzającego niepełnosprawność,
w przypadku, gdy poprzednie orzeczenie utraciło ważność w trakcie wypłacania stypendium,
Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1. ust. 1. wygasa
z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył
studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w § 4.,
ust. 2. pkt 1). i ust. 4.
Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
uczelnię o wystąpieniu okoliczności o której mowa w ust. 7., mającej wpływ na prawo do świadczeń
pomocy materialnej.
Stypendia wypłacone niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 6. i 7. oraz uzyskane na podstawie
nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku lub sfałszowanych dokumentów podlegają
zwrotowi.
W przypadku uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej lub
stwierdzenia jej nieważności przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w zakresie określonym w
decyzji wydanej w wyniku wznowienia postępowania lub postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji.

§ 6.
1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są kwotowo i przelewane na konto wskazane przez
studenta.
2. Komisja Stypendialna określa kwoty świadczeń, biorąc pod uwagę:
1) wysokość dotacji na pomoc materialną przyznaną ze środków budżetu państwa,
2) liczbę wniosków kwalifikujących się do przyznania świadczeń,
3) kryteria związane z rodzajem pomocy materialnej:
a) dochód na jednego członka rodziny,
b) rodzaj trudnej sytuacji życiowej,
c) stopień niepełnosprawności,
d) średnią ocen, rodzaj osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych.
3. Kwoty świadczeń ustalane są przez Komisję Stypendialną na początku roku akademickiego,
a następnie w nowym roku kalendarzowym w zależności od wielkości środków budżetowych,
którymi dysponuje Uczelnia oraz liczby uprawnionych studentów do otrzymywania świadczeń.
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4. Przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który ma być przyznane świadczenie, rektor
w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie
studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
5. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 4. nie może być mniejsza niż 1,30 kwoty, o której mowa
w art. 8. ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((Dz. U. z 2017 r. poz.
1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700, z późn. zm.) oraz większa 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
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.).
6. Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów,
nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora ustalonego w przepisach o wynagradzaniu
nauczycieli akademickich.
II. STYPENDIA SOCJALNE

1.

2.
3.

4.

§ 7.
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne ma student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, u którego dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie
z § 6. ust. 5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w szczególności z powodu:
1) sieroctwa,
2) długotrwałej lub ciężkiej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
3) niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa studenta uwzględnionego w składzie rodziny,
w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
4) klęski żywiołowej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego
zamieszkania studenta,
5) zakwaterowania poza miejscem stałego zameldowania (dotyczy tylko studentów
stacjonarnych),
6) innego – o ile Komisja Stypendialna uzna to za szczególnie uzasadniony przypadek.
Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości powinien udokumentować
swoją szczególną sytuację i przedstawić dokumenty uzasadniające ubieganie się o zwiększenie
stypendium.

§ 8.
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne:
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:
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a) świadczeń, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: w art. 86. –

świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w art. 359. ust. 1. – stypendiów ministra oraz
w art. 420. ust. 1. – stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów
naukowych dla pracowników i doktorantów z własnych funduszów uczelni,
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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.),
e) niektórych dochodów nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, np.: świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku
rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia
pielęgnacyjnego), świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy
o pomocy społecznej (zasiłków stałych, okresowych, celowych, np. na naukę itp.), świadczeń
z powiatowego centrum pomocy rodzinie (np. zasiłku na dziecko adoptowane), dopłat
bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, zasiłków z
powodu suszy i zalania.
2. Liczbę członków rodziny studenta ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we
wniosku.
3. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta jest równa sumie dochodów studenta
i wszystkich członków jego rodziny, podzielonej przez liczbę członków rodziny w roku
kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki.
4. Wysokość dochodu osiąganego przez każdego członka rodziny ustala się na podstawie:
1) zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny
oraz zaświadczeń o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym roku podatkowym
wystawionych przez odpowiednią instytucję (np. ZUS, KRUS, MSW); student zobowiązany jest
dołączyć do wniosku o stypendium powyższe zaświadczenia dla każdego członka rodziny, który
w odpowiednim roku podatkowym osiągnął dochód opodatkowany na zasadach określonych w
przytoczonych powyżej artykułach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
2) zaświadczeń z urzędu skarbowego, dotyczących członków rodziny rozliczających się na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, które powinny zawierać informację o: roku podatkowym,
którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika (w tym: imię, nazwisko, numer PESEL), formie
opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
3) zaświadczeń właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres stypendialny,
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4) zaświadczeń z innych instytucji z udokumentowaniem dochodów niepodlegających
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. renty,
zasiłki chorobowe, dodatki branżowe, kombatanckie, świadczenia pieniężne itd., dochody
uzyskane z gospodarstwa rolnego i inne wymienione w art. 3. pkt 1. lit. c ustawy
o świadczeniach rodzinnych,
5) innych zaświadczeń lub oświadczeń w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej
i rodzinnej studenta.
§ 9.
1. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji.
2. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust. 1. rozumie się: dom
pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczoleczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

1.

2.

3.

4.

§ 10.
W przypadku, ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1. ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18.
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, z późn. zm.)
Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę
z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego,
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Umowa, o której mowa w ust. 2. pkt 1). zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników jest to umowa dzierżawy zawarta w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat
i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:
1) małżonkiem wydzierżawiającego,
2) jego zstępnym lub pasierbem,
3) małżonkiem zstępnego lub pasierba,
4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
5) małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym.
W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
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§ 11.
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny przyjmuje się dochód miesięczny w
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego
do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

1.

2.
3.

4.

§ 12.
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 aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i
majątkowej studenta oraz jego rodziny. Informacja z ośrodka pomocy społecznej zawierająca
jedynie stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy ośrodka nie
jest wystarczająca i uznaje się to jako niedołączenie do wniosku wymaganego zaświadczenia.
Obowiązek dołączenia zaświadczenia dotyczy także studentów cudzoziemców.
Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym
mowa w ust. 1., jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego
rodziny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Komisja Stypendialna może odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi, jeżeli
z przedłożonego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
studenta i jego rodziny wynika, że nie spełnia on kryteriów, o których mowa w § 7. ust. 1.

§ 13.
1. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny,
od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
przyznanie stypendium odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w tym roku.
2. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub
otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sadową, do dochodu rodziny
stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego, wlicza się alimenty
w otrzymywanej wysokości potwierdzone przez odpowiednie dokumenty.
§ 14.
1. 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 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 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,
4) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
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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. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych
w art. 5. ust. 1. i art. 6. ust. 2. pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
2. Student, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
§ 15.
1. W przypadku zmiany dochodu, o którym mowa w § 8. ust. 4., dochód rodziny zostaje skorygowany
o dochód utracony oraz o dochód uzyskany, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5. ust. 4-4b
ustawy o świadczeniach rodzinnych. Student winien opisać zmianę sytuacji i złożyć dokumenty
potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz jego wysokość.
2. Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do 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, 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 303 z późn. zm.),
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 299) lub art. 36aa ust. 1. ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn.
zm.),
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
8) utratą świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209. ust. 1. i 7. ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3. Przez dochód uzyskany rozumie się uzyskanie dochodu 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, 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 ust. 1d ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
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6)
7)
8)
9)

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych,
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209. ust. 1. i 7. ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

III. STYPENDIA REKTORA

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

§ 16.
Stypendium rektora przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.
Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów
wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który zajmie odpowiednią pozycję na liście
rankingowej i spełni warunki określone w ust. 2. oraz:
1) w poprzednim roku studiów uzyskał oceny z wszystkich przedmiotów kończących się
egzaminem lub zaliczeniem na ocenę w pierwszym terminie,
2) uzyskał średnią ocen w poprzednim roku studiów nie niższą, niż 4,0; przy czym średnią stanowi
średnia ważona, gdzie wagą są punkty ECTS przyporządkowane przedmiotom w programie
studiów,
3) posiada pełną rejestrację na kolejny rok studiów,
4) złożył w Biurze Obsługi Studenta kartę okresowych osiągnięć studenta w kompletem wpisów w
wymaganym terminie, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.
Prawo do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi nie
wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 6.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez wielu studentów o miejscu na liście
rankingowej decyduje średnia z semestru letniego roku studiów, za który przyznawane jest
stypendium.
O stypendium rektora może ubiegać się 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.
Stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego
kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. Studentów, o których mowa w ust. 6, nie uwzględnia
się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu
pierwszym.
Stypendia rektora stanowią łącznie nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na
stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
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9.

Przyjęcie studenta z innej uczelni w trybie przeniesienia i związane z tym nabycie statusu studenta,
skutkuje jednoczesnym nabyciem uprawnień do stypendium rektora dla najlepszych studentów po
spełnieniu kryteriów obowiązujących w niniejszym regulaminie.
IV. STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 17
1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:
1) orzeczenie o niepełnosprawności,
2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
4) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do
samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
2.
3.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres, o którym mowa w § 5. ust
1., z zastrzeżeniem § 4. ust. 2. i 4.
Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia o niepełnosprawności, stypendium nie będzie
wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. Wznowienie
wypłacania stypendium możliwe jest po dostarczeniu ważnego orzeczenia.

V. ZAPOMOGI

1.
2.

3.

4.

5.

§ 18.
Prawo do ubiegania się o zapomogę ma student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
życiowej.
Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć przykładowo: śmierć członka
najbliższej rodziny studenta, ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny studenta;
zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi; zdarzenie
związane z oddziaływaniem sił przyrody – powódź, pożar; urodzenie dziecka przez studentkę lub
narodzinami dziecka, którego ojcem jest student, lub inne zdarzenie, na skutek którego student
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, z tym, że dane zdarzenie może
być podstawą przyznania zapomogi tylko jeden raz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
student może otrzymać zapomogę dwukrotnie ze względu na to samo zdarzenie.
Wniosek o przyznanie zapomogi składa się nie później, niż w terminie 3. miesięcy od dnia
zdarzenia będącego podstawą ubiegania się o zapomogę. W uzasadnionych przypadkach termin
może zostać przedłużony na pisemny wniosek studenta.
Student zobowiązany jest udokumentować zdarzenie podane jako podstawa ubiegania się
o zapomogę.
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