
 

 
 

R E G U L A M I N 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

na rok akademicki 2018/2019 r.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zwanej dalej „Uczelnią” mogą 

ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa 

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w formie:  

1) stypendium socjalnego,  

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

4) zapomogi. 

2. O stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogę mogą ubiegać się studenci studiów sta-

cjonarnych i niestacjonarnych.  

3. Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się również o pomoc materialną ze 

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

wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium ministra regu-

lują odrębne przepisy. 

§ 2 

1. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 

kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1, chyba, że kontynu-

uje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodo-

wego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypen-

dium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium 

rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na 

jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

3. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy 

materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 8 do niniejszego regulaminu). 
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4. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w pkt. 1, mającej wpływ 

na prawo do świadczeń pomocy materialnej.  

5. Zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o przyzna-

nie pomocy materialnej i prawdziwość zawartych w nich informacji zaświadcza własnym 

podpisem składający je student. 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku student ma obowiązek dostarczyć braku-

jące dokumenty w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Student drogą elektroniczną 

otrzyma informację o dokumentach brakujących na adres e-mail wskazany we wniosku. 

Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

§ 3 

1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 przyznaje Uczelniana Ko-

misja Stypendialna, w skrócie UKS. 

2. Uczelniana Komisja Stypendialna powoływana jest na rok akademicki (od 1 października 

do 30 września). UKS powołuje Rektor spośród pracowników uczelni oraz studentów de-

legowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego.  

3. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej wchodzą studenci delegowani przez organ 

Samorządu Studenckiego, Prorektor ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw Studenc-

kich oraz Kanclerz. Studenci stanowią większość składu Komisji. 

4. Przewodniczącym UKS jest Prorektor ds. Dydaktyki, Jakości Kształcenia i Spraw Stu-

denckich.  

5. Wiceprzewodniczącego UKS wyznacza przewodniczący spośród przedstawicieli studen-

tów.  

6. Decyzje wydane przez UKS podpisuje przewodniczący komisji lub działający z jego upo-

ważnienia wiceprzewodniczący.  

7. Nadzór nad działalnością UKS sprawuje Rektor, który może uchylić decyzję UKS nie-

zgodną z przepisami ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszego regu-

laminu.  

8. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypen-

dium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje od-

wołanie do Rektora składane w terminie 14 dni od doręczenia stosownej decyzji. 

9. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium rektora dla najlep-

szych studentów studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rek-

tora składany w terminie 14 dni od doręczenie stosownej decyzji.  
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10. Od decyzji Rektora podjętej w postępowaniu odwoławczym studentowi przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia decy-

zji złożona za pośrednictwem organu wydającego decyzję.  

§ 4 

1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych 

studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asysten-

ta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (wynagrodzenie to 

wynosi 2450,00 zł). 

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, w drodze zarzą-

dzenia 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 pomo-

cy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot 

określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 r. poz.1952 ze zm.); 

2) progi dochodu uprawniającego do stypendium i wysokość świadczeń pomocy ma-

terialnej w poszczególnych progach (dotyczy: stypendium socjalnego); 

3) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

4) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

5) wysokość zapomogi.  

§ 5 

1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 3 są przyznawane 

na semestr lub na rok akademicki i wypłacane przez okres do 9 miesięcy, a gdy kształce-

nie trwa semestr – przez okres do 5 miesięcy.  

2. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę student mo-

że otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów. 

3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów student może się ubiegać nie wcześniej 

 niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. 

4. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olim-

piady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 
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5. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student pierwszego ro-

ku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów 

pierwszego stopnia. 

6. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnie-

rzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skiero-

wania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem na-

uki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

7. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariu-

szami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb 

państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego prze-

łożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o 

służbie. 

§ 6 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki (9 

miesięcy), z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa 

jeden semestr – wówczas stypendium przyznawane jest na okres do 5 miesięcy. Stypen-

dium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest maksy-

malnie na okres od października do czerwca kolejnego roku kalendarzowego w przypadku 

złożenia wniosku do 31 października lub od miesiąca złożenia wniosku do końca czerwca 

kolejnego roku kalendarzowego w przypadku wniosków złożonych po 31 października, z 

wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów, trwa jeden se-

mestr – wówczas stypendium przyznawane jest na okres do 5 miesięcy. Stypendium spe-

cjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia po-

twierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki.  

2. Semestr zimowy trwa 5 miesięcy (od października do lutego), a semestr letni trwa 4 mie-

siące (od marca do czerwca).  

3. Stypendia wypłacane są co miesiąc. Pierwsza wypłata świadczeń o których mowa w § 1 

ust. 1 pkt. 1-3 następuje w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad, a pomocy, o 

której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 - jednorazowo. 

4. Studenci skierowani przez WSEI na studia w innej uczelni w kraju lub za granicą w ra-

mach umów lub programów wymiany studenckiej mogą ubiegać się o świadczenia pomo-

cy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 na zasadach ogólnych.  

5. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 nie są wypłacane w okresie 

przebywania studenta na urlopie dziekańskim od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym urlop został udzielony. 
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6. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów 

ostatnia wypłata stypendium należy się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomo-

wy. 

7. Pomoc materialna nie zostaje przyznana, a przyznana zostaje cofnięta w sytuacji, gdy stu-

dent został skreślony z listy studentów. 

8. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, 

w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na 

którym pobierał świadczenia lub utracił prawo do świadczenia na podstawie § 2 ust. 1. 

§ 7 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej wymienione § 1 ust. 1 - 4 przyznawane są wy-

łącznie na wniosek studenta (wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulami-

nu).  

§ 8 

Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. 

§ 9 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu pomocy 

materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-

twie wyższym.  

2. Podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, na poszczególne świadczenia dokonuje Rektor w porozu-

mieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z zachowaniem zasady, że środki 

przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie 

większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni 

stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla naj-

lepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.  

3. Fundusz pomocy materialnej, w części nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 

0,2% dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, może być przeznaczony na po-

krycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i 

zapomóg dla studentów, ponoszonych przez Uczelnię. 

4. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż związa-

ne z pomocą materialną dla studentów, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3. 

5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej prze-

chodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu. 
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§ 10 

1. W przypadku, gdy Uczelnia poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego 

świadczenia pomocy materialnej, co do występujących w sprawie okoliczności mających 

wpływ na prawo do tych świadczeń, powiadamia niezwłocznie studenta o konieczności 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania we-

zwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.  

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na ustalenie sytuacji materialnej, stu-

dent jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji. 

§ 11 

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów 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 (Dz. U. 2018 r. poz. 200 ze zm.).  

 

CUDZOZIEMCY 

§ 12 

1. Na zasadach określonych niniejszym regulaminem mogą ubiegać się o świadczenia pomo-

cy materialnej również studenci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasa-

dach obowiązujących obywateli polskich:  

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;  

2) posiadającym status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) korzystającym z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europej-

skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obsza-

rze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej; 

5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezy-

denta długoterminowego Unii Europejskiej; 

6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czaso-

wy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art.186 ust. 

1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 

późn. zm.); 

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
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8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europej-

skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-

rze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający 

prawo stałego pobytu; 

9) posiadającym ważną Kartę Polaka.  

2. Cudzoziemcom, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub 

wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium spe-

cjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

 

STYPENDIA SOCJALNE 

§ 13 

1. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej 

sytuacji materialnej (wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego stanowi załącznik 

nr 3 do regulaminu). 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 student załącza dokumenty, potwierdzające jego sy-

tuację materialną (szczegółowy wykaz dokumentów zawiera załącznik nr 1 do regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie). 

3. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania 

się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, do-

chód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczenio-

wych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rol-

nych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1892 ze zm.). W przypadku uzyskiwania 

dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

4. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego bierze się pod uwagę stan prawny i fak-

tyczny na dzień składania wniosku, z uwzględnieniem dochodów z roku podatkowego po-

przedzającego dany rok akademicki powiększonego odpowiednio o dochody uzyskane i 

pomniejszonego o dochody utracone ustalonego zgodnie z przepisami ustawy o świadcze-

niach rodzinnych.  

5. Prawo do stypendium socjalnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę ustalony zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z uwzględnie-

niem dochodów utraconych i uzyskanych nie przekracza kwoty dochodu na osobę w ro-
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dzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej zarządze-

niem Rektora. 

6. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub in-

nych zmian mających wpływ na prawo do pomocy materialnej, w tym na wysokość otrzy-

mywanych świadczeń, student jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

UKS. 

7. W przypadku, gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego 

lub obniżenie jego wysokości, stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w 

zmienionej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w 

którym nastąpiło uzyskanie dochodu. 

8. W przypadku utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się od pierwszego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej niż 

od miesiąca złożenia wniosku o przyznanie stypendium lub ponowne ustalenie podstawy 

dochodu uprawniającej do przyznania stypendium socjalnego. 

§ 14 

1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania 

się o stypendium socjalne ustala w drodze zarządzenia Rektor w porozumieniu z uczelnia-

nym organem samorządu studenckiego.  

2. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o któ-

rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 930 i 1583, z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w 

art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-

nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).  

3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania 

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

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem § 15, z zastrzeżeniem, że do 

dochodu nie wlicza się: 

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na pod-

stawie przepisów ustawy; 

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:  

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA),  

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do 



9 

tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;  

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4) świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.); 

5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.34). 

 

§ 15 

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

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) studenta, 

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypa-

da w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez 

względu na wiek, 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek. 

4) Do składu rodziny nie wlicza się rodzica studenta, wyłącznie jeżeli: 

a) rodzic nie żyje (należy dołączyć kopię aktu zgonu); 

b) rodzic zaginął (należy dołączyć zaświadczenie z Policji); 

c) rodzic jest nieznany (należy dołączyć kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia); 

d) rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wów-

czas alimenty zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu/ugodą zawartą przed są-

dem lub świadczenia wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimen-

tów od osoby zobowiązanej) 

e) rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców 

do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka oddalone (kopia prawo-

mocnego wyroku sądu w tej sprawie); 

f) powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone (kopia 

prawomocnego wyroku sądu w tej sprawie). 
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§ 16 

1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez osoby, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 3: 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z 

rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej 

jedną z przesłanek:  

 - ukończył 26 rok życia,  

 - pozostaje w związku małżeńskim,  

 - ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2,  

 - osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,  

lub  

  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:  

   a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,  

   b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,  

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy 

lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 

6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i 

potwierdza ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

2. W przypadku, gdy student nie jest samodzielny finansowo, według definicji zawartej w § 

16, jego sytuacja materialna będzie ustalana również z uwzględnieniem dochodów jego ro-

dziców i rodzeństwa. 

§ 17 

W przypadku wątpliwości, student ma obowiązek dostarczyć inne niż wymienione w załącz-

niku nr 1 dokumenty, potwierdzające jego sytuację materialną. Ciężar udowodnienia posiada-

nia źródeł dochodu spoczywa na studencie.  

§ 18 

1. W uzasadnionych przypadkach Rektor lub UKS mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z 

ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studen-

ta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mo-

wa w art. 179 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy okoliczno-

ści sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwier-

dzenia innym dokumentem niż wymienione w załączniku nr 1 do regulaminu, podmiot 

ustalający dochód rodziny studenta i realizujący świadczenia może domagać się przedło-

żenia takiego dokumentu.  
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2. W przypadku niedostarczenia przez studenta dokumentów, o których mowa w ust. 1, Rek-

tor lub UKS, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień 

w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

3. Stypendium nie przysługuje w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia stu-

diów celem złożenia pracy dyplomowej. 

 

STYPENDIA SOCJALNE 

w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie in-

nym niż dom studencki 

 

§ 19 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzy-

mać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu stu-

denckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałe-

go zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowa-

nie.  

2. Student studiów stacjonarnych może również otrzymać stypendium socjalne w zwiększo-

nej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta 

w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.  

3. Przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta do stypen-

dium socjalnego w zwiększonej wysokości stosuje się odpowiednio przepisy § 13 – 18. 

4. Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wyso-

kości, mieszkający w roku akademickim poza miejscem stałego zamieszkania, jest obo-

wiązany złożyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy najmu lub użyczenia lub zaświad-

czenie o zamieszkiwaniu w domu studenta.  

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

§ 20 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepeł-

nosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.  

2. Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta (załącznik nr 4 do regulami-

nu) z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).  



12 

3. W przypadku gdy ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawno-

ści wygasa w trakcie roku akademickiego stypendium specjalne dla osób niepełnospraw-

nych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania 

roku akademickiego. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w którym zło-

żono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

5. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności 

lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o stypendium spe-

cjalne, prawo do tego stypendium ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono 

wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

6. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-

sprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności 

stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium specjalnego dla 

osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-

cu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia wa-

runki uprawniające do nabycia świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych w kolejnym miesiącu po miesiącu utraty ważno-

ści poprzedniego orzeczenia. 

7. Stypendium nie przysługuje studentowi niewpisanemu na kolejny rok studiów w przypad-

ku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej). 

 

§ 21 

1. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności: 

a) stopień lekki niepełnosprawności oznacza: 

- niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

- częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

- stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku 

pielęgnacyjnego orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów wydanego przez Komisję do 

Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (wydane przed 31 sierpnia 1997 r.), 

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

- niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
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- całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów wydanego przez Komisję do 

Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (wydane przed 31 sierpnia 1997 r.), 

c) znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

- niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

- całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepi-

sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

- niezdolność do samodzielnej egzystencji i trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do 

pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecz-

nym rolników, 

- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanego przez Komisję do 

Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (wydane przed 31 sierpnia 1997 r.). 

 

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  

§ 22 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za 

rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wyso-

kie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.  

2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olim-

piady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 

3. Wnioski o stypendium rektora składa się w terminie do 29 września w roku akademickim 

(studenci I roku do 13 października), na który ustalane jest prawo do tego stypendium i do 

30 marca dla studentów, którzy rozpoczynają studia od semestru letniego. 

4. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium rektora może wystąpić za po-

średnictwem dziekana do Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej o przywrócenie 

terminu składania wniosku, jeżeli uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Prośbę na-

leży wnieść w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. 

 

§ 23 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w dwóch kategoriach: 

1) kategoria naukowa (osiągnięcia naukowe i artystyczne) 
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2) kategoria sportowa 

dla, których tworzy się osobne listy rankingowe. 

2. Przy ocenie wniosku w kategorii naukowej bierze się pod uwagę średnią ocen studenta, 

jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. 

3. Przy ocenie wniosku w kategorii sportowej bierze się pod uwagę osiągnięcia sportowe stu-

denta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. 

§ 24 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może zostać przyznane maksymalnie 10% 

studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów na każdym kierunku, przy czym przyj-

muje się wewnętrzny podział: 

1) w kategorii naukowej – nie więcej niż 9% studentów 

2) w kategorii sportowej – nie więcej niż 1% studentów 

2. W przypadku, gdy liczba stypendiów rektora dla najlepszych studentów w kategorii spor-

towej nie zostanie w pełni wykorzystana (tj. 1% studentów), wówczas zwiększa się liczbę 

stypendiów rektora dla najlepszych studentów w kategorii naukowej do łącznej liczby sty-

pendiów rektora nie przekraczającej liczby 10% studentów na każdym kierunku studiów. 

§ 25 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymać nie wcześniej niż po zali-

czeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku studiów jednoli-

tych magisterskich. 

2. Studenci I roku studiów II stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej 

uczelni, do wniosku o stypendium załączają zaświadczenie o średniej ocen za ostatnie dwa 

semestry studiów pierwszego stopnia. 

§ 26 

1. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się po uwagę oceny ze wszystkich przedmiotów.  

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie 

określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których 

zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i zdobył wszystkie zaliczenia. Stypendium 

rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje w przypadku wpisu warunkowego. 

3. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi niewpisanemu na kolejny rok studiów w 

przypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dy-

plomowej. 
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§ 27 

1. O stypendia rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku 

studiów drugiego stopnia rozpoczętych nie później niż w ciągu 12 miesięcy od ukończenia 

studiów pierwszego stopnia. 

2. W przypadku, studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnia ocen wyli-

czana jest z ostatnich dwóch semestrów studiów pierwszego stopnia. 

 

§ 28 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 

10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.  

 

§ 29 

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala Rektor w poro-

zumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów WSEI (załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu). 

 

ZAPOMOGI 

§ 30 

1. Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności z powodu: 

a) urodzenia dziecka studenta, 

b) śmierci najbliższego członka rodziny, 

c) nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny, 

d) klęski żywiołowej,  

e) nieszczęśliwego wypadku 

2. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwier-

dzającą okoliczności opisane we wniosku (wzór wniosku o zapomogę stanowi załącznik nr 

7 do niniejszego regulaminu). 

3. O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.  

§ 31 

Zapomoga nie przysługuje jeżeli trudna sytuacja materialna nie wynika z przyczyn loso-

wych.  

W takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. 
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§ 32 

1. Z tytułu tego samego zdarzenia losowego student może otrzymać zapomogę tylko jeden 

raz. 

2. W przypadku zbiegu prawa dwojga studentów WSEI do zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka studenta na to samo dziecko, zapomogę przyznaje się i wypłaca studentowi, który 

pierwszy złożył wniosek.  

§ 33 

Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w § 30 ust. 1 dwa razy w roku.  

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady ustalania dochodu studenta;  

Załącznik nr 2 - Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych stu-

dentów;  

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego; 

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego; 

Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów: osią-

gnięcia naukowe i artystyczne; 

Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów: osią-

gnięcia sportowe 

Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie zapomogi  

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż 

jednym kierunku. 


