REGULAMIN
ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW WSZ - SW
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r.
poz. 1668 ze zm.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala się co następuje:

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa tworzy Fundusz Stypendialny zwany dalej
Funduszem.
2. Fundusz stanowią środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 ze zm.)
zwaną dalej ustawą oraz zwiększenia z innych źródeł.
3. Student WSZ-SW może ubiegać się o świadczenia ze środków budżetu państwa w formie:
a) stypendium socjalnego,
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
c) zapomogi,
d) stypendium rektora,
e) stypendium ministra.
4. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń o których mowa w ust. 3, wzór oświadczenia
o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, sposób dokumentowania sytuacji
materialnej oraz zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta, szczegółowe kryteria i tryb
przyznawania stypendium rektora.
§2
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora
i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.
2. Świadczenia o których mowa w § 1 pkt. 3 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
3. Świadczenia o których mowa w § 1 pkt. 3 nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł
zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
4. Przepisy pkt. 3 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
5. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na
jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
1.
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§3
1. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 1 pkt. 3 lit. a, b i d, albo otrzymujący
takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej
utratę prawa do świadczenia na podstawie § 2 pkt. 3 i 4.
2. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt. 3, wygasa z ostatnim dniem
miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu
zawodowego, o którym mowa w § 2 pkt. 3 i 4, został skreślony z listy studentów na kierunku
studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w § 2 pkt. 2
i 5.
§4
1. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę student może

otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów.
2. O stypendium rektora student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku
studiów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku
złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie. o których mowa w przepisach o sporcie
§5
1. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.
2. Student otrzymujący świadczenie jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię
o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczeń.
3. Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż
38% wynagrodzenia zasadniczego profesora.
§6
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1-3 przyznawane są na rok akademicki na okres
9 miesięcy, zastrzeżeniem ust 4.
2. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
3. Wnioski o przyznanie świadczeń należy składać w następujących terminach:
1) stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych do dnia 10 listopada;
2) stypendium rektora do dnia 15 listopada.
4. Świadczenia, o których mowa w pkt. 1 wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendiów za
październik i listopad, które są wypłacane w grudniu w wysokości nominalnej.
5. W wyjątkowych przypadkach student może się ubiegać o przyznanie świadczeń wymienionych
w pkt. 1 w terminie późniejszym, jeżeli wniosek został złożony przed rozdysponowaniem
środków przeznaczonych na ten cel. W tym przypadku świadczenie będzie przyznane od
miesiąca, w którym został złożony wniosek bez prawa do wyrównania, a może zostać
wypłacone w miesiącu następującym po miesiącu w którym złożono wniosek.
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§7
1. Przyznane świadczenia są wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe studenta. Nie

dokonuje się przelewów na konta innych osób fizycznych lub prawnych, wskazanych przez
studenta.
2. Student może przeznaczyć przyznane świadczenia na poczet czesnego zwracając się
z pisemnym wnioskiem o przekazywanie stypendium na konto Uczelni.
§8
1. Studentowi, który powtarza rok lub semestr studiów przysługuje stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga.
2. Student przebywający na urlopie dziekańskim nie może ubiegać się o świadczenia, o których
mowa w § 1 pkt. 3.
3. Student, który uzyskał zgodę na urlop dziekański w trakcie roku akademickiego traci prawo do
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał zgodę na urlop.
4. Studentowi, który uzyskał zgodę na urlop dziekański w trakcie roku akademickiego stypendium
rektora jest wypłacane w trakcie urlopu.
§9
1. W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego roku
akademickiego w ramach toku studiów, student nie jest uprawniony do otrzymywania
świadczeń.
2. W przypadku zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej
student traci prawo do otrzymywania świadczeń.
§ 10
Rektor WSZ-SW w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego zgodnie
z zasadami, określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie studenta uprawniającą w danym roku akademickim do ubiegania się o stypendium
socjalne.
§ 11
1.
2.
3.

4.
5.

Świadczenia, o których mowa w § 1 pkt. 3, przyznaje się ze środków funduszu stypendialnego o
którym mowa w art. 412 ustawy.
Podziału dotacji, o której mowa w art. 414 ust. 1 ustawy dokonuje Rektor WSZ-SW
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
Środki z dotacji, o której mowa w ust. 2, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych
studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku
studiów prowadzonego w WSZ-SW i stanowią w danym roku nie więcej niż 60% środków
wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora
może być przyznane jednej osobie.
Środki funduszu stypendialnego nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż te związane
z pomocą materialną dla studentów.
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6.

7.

WSZ-SW może przeznaczyć w danym roku budżetowym nie więcej niż 0,2% dotacji
przyznanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt. 3 ustawy, na
pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń,
o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy.
Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu przechodzą na rok następny
jako stan początkowy funduszu.
§ 12

Świadczenia wymienione w § 1 ust. 3 nie przysługują Studentom będącym:
1. kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na
podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z
pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
2. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym
funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub
zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie.
§ 13
1.

2.

3.

O stypendium socjalne może ubiegać się cudzoziemiec:
a) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym Unii
Europejskiej;
b) 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.);
c) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony
czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym
mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim
(Dz. U. z 2018r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
e) który posiada Kartę Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia;
f) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g) 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 2013r.
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.
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.
Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt. 2, uważa się osoby wymienione w art. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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4.

5.

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900 ze zm.).
Wnioski należy składać w języku polskim. 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.
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.
CZĘŚĆ II. ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW WSZ-SW
STYPENDIA SOCJALNE
§ 14

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej.
Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się
o stypendium socjalne, która nie może być:
a) mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. 2018r. poz. 1508);
b) większa 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu.
Wysokość stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości ustala
w drodze zarządzenia Rektor w porozumieniu z Komisją Stypendialną.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, student załącza dokumenty, potwierdzające jego
sytuację materialną.
§15

1.

2.

3.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto (po
odliczeniu od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego
podatku) przypadającego na jednego członka rodziny studenta.
Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód studenta i rodziny studenta
z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane
z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie uzyskanym i utraconym.
Skład rodziny określa się na dzień składania wniosku.
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4.

5.

6.

7.

8.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny
studenta, a następnie dzieli się przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób
w rodzinie studenta.
W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być
przyznane, ustalając dochód studenta lub członka rodziny studenta 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 studenta lub członka rodziny studenta po roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane,
dochód ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka rodziny studenta, powiększonego
o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub
weryfikowane jest prawo do stypendium socjalnego.
W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się
o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz.
1892 oraz z 2018r. poz. 1588 i 1669) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok
akademicki, na który stypendium ma być przyznane.
W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych
dochody te sumuje się.
§ 16

1.

2.

3.

Wysokość miesięcznego 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.
Przy ustalaniu wysokości dochodu, o której mowa w pkt. 1 uwzględnia się dochody osiągane
przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta
d) będące na utrzymaniu osób wymienionych 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.
Przy ustalaniu wysokości dochodu, o której mowa w pkt. 1 nie uwzględnia się:
a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy;
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 dla uczniów otrzymywanych przez uczniów na podstawie
przepisów o systemie oświaty;
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5.

6.

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2018r. poz. 1509, 1540, 1552 i 629).
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, jeśli spełnia jeden z następujących warunków:
a) ukończył 26. rok życia;
b) pozostaje w związku małżeńskim;
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w pkt. 1 lit. d;
d) osiągnął pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej;
e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym oraz roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych
w art. 5 ust. 1 i w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych.
Student, o którym mowa w pkt. 4, składa oświadczenie (stanowiące załącznik do niniejszego
regulaminu), że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych.
Obowiązek udokumentowania posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
§17

1.
2.

3.

Zasady ustalania składu rodziny studenta i obliczania dochodu w rodzinie studenta, o którym
mowa w §16, stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia
przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać
studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 2, 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.
§ 18

1.
2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
Przez szczególne uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:
a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom
studencki;
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3.

4.
5.

6.

b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;
c) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletniość
przebywając w pieczy zastępczej.
Student, o którym mowa w pkt. 2 lit. a i b, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi
związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania a na stałe zamieszkuje poza
miejscem studiowania z zastrzeżeniem pkt. 4.
Studentowi zameldowanemu na terenie Warszawy albo gmin ościennych nie przyznaje się
stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.
Student jest zobowiązany do poinformowania uczelni w terminie 7 dni od momentu
zaprzestania spełniania przesłanek do otrzymania zwiększenia stypendium socjalnego,
w szczególności o:
a) rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim;
b) zmianie adresu stałego zamieszkania na adres, o którym mowa w § 18 pkt. 3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 student traci prawo do zwiększenia stypendium
socjalnego.
§ 19

Prawo do stypendium socjalnego jest ustalane ponownie w trakcie roku w razie:
1) zwiększenia się liczby członków rodziny,
2) zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez
dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu,
3) utraty dochodu,
4) uzyskania dochodu;
5) uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na
utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu
zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§ 20
1.

2.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa
art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, 1000 i 1076) niezależnie od
sytuacji materialnej studenta na okres ważności orzeczenia z zastrzeżeniem § 1 pkt. 6.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu
stwierdzającego niepełnosprawność.
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3.

4.

Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe
Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do
pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia
niepełnosprawności i ustalana jest w drodze zarządzenia przez Rektora w porozumieniu
z Komisją Stypendialną.
§ 21

1.

2.

3.

Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu w § 20 pkt. 1 stypendium dla osób
niepełnosprawnych, stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, 1000 i 1076.) uznaje równoważność orzeczeń
wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z art. 5 wyżej wymienionej ustawy, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do
samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia
1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane są na
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w lit. a, traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. ustawy wymienionej w
lit. a, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
d) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości
przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w lit. a, jest
traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, uznaje się za
niepełnosprawne, z tym że:
a) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego
stopnia niepełnosprawności;
b) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczane do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
§ 22

1. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku
akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu
ważności orzeczenia.
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku
akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. W tym przypadku świadczenie będzie
przyznane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek bez prawa do wyrównania.
3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego
kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia
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miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego
orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył
wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od
dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
STYPENDIUM REKTORA
§23
1. Stypendium rektora na dany rok akademicki może otrzymać student, który uzyskał
wyróżniające się wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia
sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
2. Stypendium rektora przyznawane jest przez Rektora na udokumentowany wniosek studenta
(stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu).
3. Przez wyróżniające się wyniki w nauce rozumie się średnią ocen, nie niższą niż. 4,50 ze
wszystkich ocen objętych planem studiów i programem kształcenia, uzyskaną w poprzednim
roku akademickim.
4. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o których mowa w przepisach o
systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o Tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o których mowa w przepisach o
sporcie.
5. Łączna liczba przyznanych na podstawie ust. 1 stypendiów nie może przekroczyć 10% łącznej
liczby studentów danego kierunku. Kierunek studiów obejmuje wszystkie lata, formy i
poziomy studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż 10,
stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. W przypadku, gdy 10%
najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita stosuje się zaokrąglenie matematyczne w
dół do liczby całkowitej.
6. Studentów wymienionych w pkt. 4 nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów
otrzymujących stypendium rektora, o których mowa w pierwszym zdaniu pkt. 5.
7. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od
ukończenia studiów pierwszego stopnia, który może się ubiegać o stypendium rektora na
podstawie uzyskania wyróżniających się wyników, z wyłączeniem ocen za pracę dyplomową
i egzamin dyplomowy, lub osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych uzyskanych
w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. Wyjątkiem jest student, który zgodnie z
planem powinien był ukończyć ostatni rok studiów pierwszego stopnia, będący podstawą
przyjęcia na studia drugiego stopnia do końca roku akademickiego, a nie ukończył tych
studiów.
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§24
1. Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów
drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego
stopnia i który spełnił kryteria na ostatnim określone w § 23, na ostatnim roku studiów
pierwszego stopnia;
2) do końca roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem
Studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia roku
studiów na danym kierunku studiów,
3) jest wpisany na kolejny rok akademicki.
4) złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora.
2. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim
średnią ocen nie niższą niż 4,50 i w terminie zwykłej sesji egzaminacyjnej zdał egzaminy oraz
zdobył wszystkie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem
nauczania.
3. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który:
1) powtarza przedmiot;
2) powtarza semestr lub rok studiów,
3) korzysta z wpisu warunkowego na kolejny semestr studiów,
4) otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną.
5) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru.
4. Przez posiadanie osiągnięć naukowych lub artystycznych rozumie się w szczególności pracę
naukową, udział w konkursach, festiwalach, konferencjach, przeglądach, olimpiadach oraz
publikacje. Przez posiadanie osiągnięć sportowych rozumie się udział (w charakterze
zawodnika) w zawodach rangi międzynarodowej lub krajowej.
5. Za wyróżniające się wyniki w nauce, a także za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie
wyniki sportowe z poprzedniego roku akademickiego, student otrzymuje punkty stypendialne.
6. Ilość uzyskanych przez studentów punktów stypendialnych stanowi podstawę do ogłoszenia
Listy rankingowej.
7. Po dokonanej przez Dziekana WSZ-SW analizie merytorycznej złożonych wniosków o
przyznanie stypendium rektora zostaje przygotowana przez Dziekanat wstępna Lista
rankingowa, do weryfikacji przez wnioskodawców w terminie 7 dni od daty ogłoszenia.
Kolejność na liście rankingowej ustala się na zasadach określonych w załączniku do niniejszego
regulaminu.
8. Po tym terminie zostanie przygotowana ostateczna Lista rankingowa osób ubiegających się o
stypendium rektora.
9. Lista rankingowa, na podstawie której jest przyznawane stypendium rektora, ustalana jest na
podstawie punktów uzyskanych za średnią ocen (przemnożoną przez współczynnik 100) lub
każde uznane osiągnięcie naukowe lub artystyczne lub wysoki wynik sportowy we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
10. Na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia stypendium przyznaje się studentowi, który jest
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej
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współzawodnictwa sportowego o Tytuł Mistrza Polski w danym sporcie w trakcie nauki w
szkole ponadpodstawowej, o których mowa w przepisach o sporcie i uzyskał odpowiednie
miejsce na liście rankingowej.
11. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia sporządza się Listę rankingową
szeregując uprawnionych studentów przyjętych na pierwszy rok danego kierunku studiów
według rangi olimpiady i zajętej lokaty, umieszczając na pierwszym miejscu laureatów
olimpiad międzynarodowych, następnie laureatów olimpiad przedmiotowych, a następnie
finalistów olimpiad przedmiotowych.
12. Do wniosku o stypendium rektora należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia, o
których mowa w pkt. 4 uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
13. W przypadku zaliczenia ostatniego roku studiów na innej uczelni wyższej - do wniosku należy
dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen z egzaminów uzyskanych na poprzednim
roku studiów, datą ukończenia studiów wraz ze skalą ocen stosowaną w uczelni.
14. Studentom I roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia kończyli
w uczelni stosującej inną skalę ocen niż w WSZ-SW, średnią ocen przelicza się w następujący
sposób: średnią ocen z ostatniego roku mnoży się przez współczynnik 0,9091 - przy skali 2-5,5
lub 0,8333 - przy skali 2-6,0.
15. Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów,
którzy na Liście rankingowej osiągnęli najwyższą liczbę punktów.
16. Za 100% studentów uważa się wszystkich wpisanych na listę studentów na dzień
30 października danego roku akademickiego z wyłączeniem studentów, dla których poprzedni
rok akademicki był ostatnim rokiem studiów, a którzy nie ukończyli tych studiów i nie zostali
skreśleni z listy studentów WSZ-SW.
17. Maksymalną liczbę studentów mogących otrzymać stypendium rektora oraz jego wysokość
ustala Rektor w drodze zarządzenia.
ZAPOMOGA
§ 25
1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej studentowi który znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
2. Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć w szczególności pogorszenie się sytuacji
bytowej studenta, w szczególności związanej z:
a) z nieszczęśliwym wypadkiem studenta z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub
materialnymi,
b) ciężką chorobą studenta;
c) ze śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny studenta,
d) nagłą utratę zatrudnienia przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się
znajduje,
e) zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar, itp.
f) innym zdarzeniem losowym.
3. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w danym roku akademickim.
4. Maksymalna wysokość przyznanej zapomogi na dany rok akademicki jest ustalana przez w
drodze zarządzenia przez Rektora w porozumieniu z Komisją Stypendialną.
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5. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta (stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu).
6. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności,
które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz dokumenty potwierdzające trudną
sytuację materialną.
III. TRYB WYDAWANIA DECYZJI I ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
STYPENDIALNEJ I ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
§ 26
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1-3, przyznawane są przez Komisję
Stypendialną, a stypendia rektora przyznawane są przez Rektora WSZ-SW.
2. Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród pracowników Uczelni i studentów
delegowanych przez uczelniany organ samorządu studenckiego.
3. Komisja składa się z minimum trzech osób, przy czym większość Komisji stanowią studenci.
Przewodniczącym Komisji Stypendialnej jest pracownik Uczelni powołany przez Rektora.
4. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący Komisji lub działający
z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
§ 27
W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy materialnej złożony przez studenta ma braki
formalne, Komisja Stypendialna powiadamia studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym
terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia
niezbędnych dokumentów.
§ 28
Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, jest decyzją
administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).
§ 29
1. Wysokość przyznanego świadczenia jest częścią decyzji o jej przyznaniu.
2. W przypadku otrzymania w kolejnym roku dotacji z budżetu państwa w wysokości
uniemożliwiającej wypłatę świadczeń w wysokości wcześniej przyznanej, Rektor w
porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego może obniżyć wysokość
przyznanych świadczeń.
3. Zmiana wysokości świadczenia nie dotyczy wypłaconych świadczeń.
§ 30
1. Od decyzji Komisji Stypendialnej, o której mowa w § 27 ust.1 przysługuje odwołanie do
Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Stypendialnej, która wydała decyzję.
3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
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4. Jeżeli Komisja Stypendialna uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może
wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, w przeciwnym razie
odwołanie wraz z aktami sprawy przesyła Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie
siedmiu dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie.
5. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor WSZ-SW spośród pracowników Uczelni
i studentów delegowanych przez uczelniany organ samorządu studenckiego.
6. Przepisy § 27 pkt. 3-4 i § 28 stosuje się odpowiednio.
§ 31
Od decyzji Rektora, o której mowa w § 27 ust.1 przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
§ 32
Do obowiązków przewodniczącego Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń komisji,
2) koordynacja prac komisji,
3) sprawowanie pieczy nad dokumentacją przedkładaną komisji.
§ 33
1.
2.

Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
sprawuje Rektor.
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 Rektor może uchylić decyzję Komisji
Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce lub niniejszym Regulaminem.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 34

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Rektor w porozumieniu uczelnianym organem
samorządu studenckiego.
§ 35
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r.
poz. 1668 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.).
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października
2019r.
Rektor
dr Sławomir Woźniak
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