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Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/54/2009 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 21 września 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania 
 i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie 

 
Na podstawie art. 66 ust.2 i art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164. poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co 
 następuje: 
 

§ 1 
Wprowadza się  Regulamin ustalania wysokości , przyznawania 
 i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego  
zarządzenia.  
 
                                                              § 2 
Traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr R0210/22/2005 z dnia 21 października 
2005 r. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie  
wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów  
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  z późn. zm. 
 
                                                              § 3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do 
świadczeń przyznawanych od 1 października 2009 r.  
  
                                      
 
                                                                                       REKTOR 
                                                                 dr hab. inŜ. Zygmunt Bąk, prof. AJD  
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                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr R-0161/54/2009 

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA  

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 

AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na 

podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, (Dz.U. Nr 164, 

poz. 1365, z późn. zm.). 

2. Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania  

świadczeń pomocy materialnej dla studentów. 

3. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej są studenci studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

4. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów cudzoziemców chyba, Ŝe odrębne przepisy 

stanowią inaczej. 

§ 2 

1. Student Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie moŜe ubiegać się o pomoc materialną ze  

środków przeznaczonych na ten cel z budŜetu państwa w formie: 

1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 

4) stypendium na wyŜywienie, 

5) stypendium mieszkaniowego, 

6) zapomogi. 

2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student moŜe równieŜ ubiegać się o pomoc materialną ze 

środków przeznaczonych na ten cel z budŜetu państwa w formie: 

1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 

2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. 
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§ 3 

1. Decyzje w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej, z wyłączeniem stypendiów  

ministra podejmuje Dziekan lub Wydziałowa Komisja Stypendialna zwana dalej WKS, jeŜeli  

      Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego (zwana dalej WRSS) wystąpi z wnioskiem o jej  

       powołanie. 

2. Dziekan podejmując decyzję moŜe zasięgnąć opinii WRSS. 

3. Dziekan na wniosek WRSS powołuje WKS na okres roku akademickiego spośród studentów przez 

nią delegowanych  oraz pracowników dziekanatu, przy czym studenci stanowią większość składu 

komisji. 

4. Nadzór nad działalnością WKS sprawuje dziekan. 

5. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 4, Dziekan moŜe uchylić decyzję WKS, niezgodną 

z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem. 

6. WKS na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu: 

1) przewodniczącego, 

2) wiceprzewodniczącego, 

3) sekretarza. 

7. Odwoławczą Komisję Stypendialną (zwana dalej OKS) na okres roku akademickiego powołuje i  

odwołuje Rektor, spośród studentów delegowanych przez Uczelniana Radę Samorządu 

 Studenckiego (zwaną dalej URSS) oraz pracowników Uczelni, przy czym studenci stanowią 

większość składu komisji. 

8. Nadzór nad działalnością OKS sprawuje Rektor. 

9. W skład OKS wchodzą: 

1) po dwóch przedstawicieli z wydziału delegowanych przez URSS, 

2) pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich delegowany przez Prorektora ds. Nauczania 

i Wychowania. 

10.  OKS na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu: 

1) przewodniczącego 

2) wiceprzewodniczącego, 

3) sekretarza. 

11. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 8, Rektor moŜe uchylić decyzję OKS, niezgodną z 

 przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 

z późn. zm.) lub z niniejszym Regulaminem. 

12.  Decyzje WKS oraz OKS zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący  
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komisji lub z jego upowaŜnienia wiceprzewodniczący. 

13.  Od decyzji Dziekana lub WKS przysługuje studentowi prawo odwołania się odpowiednio do Rektora 

albo OKS, (jeśli URSS wystąpi z wnioskiem o jej powołanie) – w terminie czternastu dni od daty  

doręczenia decyzji. Odwołania złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14. Z posiedzeń komisji stypendialnych sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu. 

 

§ 4 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 przyznaje na wniosek studenta Dziekan lub WKS, przy 

czym stypendium za wyniki w nauce przyznane jest bez konieczności składania wniosku przez  

studenta. 

2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz 

z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonych form pomocy materialnej do 15  

października.  

3. JeŜeli złoŜony we wskazanym terminie wniosek ma braki formalne, Dziekan lub WKS wzywa  

studenta do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, Ŝe nieuzpełnienie braków spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Stypendia przyznane na podstawie wniosków złoŜonych 

po terminie będą wypłacane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złoŜony wniosek 

o przyznanie stypendium. 

4. Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.).  

5. Decyzje, o których mowa w ust. 4 doręczane są studentowi na piśmie za pokwitowaniem odbioru 

w dziekanacie właściwego wydziału. Decyzje nieodebrane w terminie 60 dni od daty ich wydania, 

wysyłane są za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny studenta.  

§ 5 

1. Świadczenia stypendialne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 5, mogą być przyznane w danym 

roku akademickim na okres 9 miesięcy.  

2. Świadczenia stypendialne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 5 są przyznawane na semestr lub 

rok akademicki i wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem stypendium za październik, które jest  

wypłacane w listopadzie razem ze stypendium za listopad, a za marzec w kwietniu razem ze  

stypendium za kwiecień z wyjątkiem świadczeń przyznanych na rok akademicki, które mogą być 

wypłacone w marcu o ile nie nastąpią zmiany. 
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3. Prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje w terminie do końca miesiąca, w którym  

student ukończył studia, nie dłuŜej jednak niŜ do końca miesiąca planowanego terminu ukończenia 

studiów.  

4. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 - 5 nie moŜe być 

większa niŜ 90% najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, 

ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 

§ 6 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów (w jednej uczelni lub więcej) moŜe 

otrzymywać stypendia: socjalne, na wyŜywienie, mieszkaniowe oraz stypendium za wyniki w sporcie 

na jednym z kierunków, według własnego wyboru, a stypendium specjalne dla niepełnosprawnych  

oraz stypendium za wyniki w nauce na kaŜdym kierunku. 

2. Student ma prawo wyboru kierunku na dowolnej uczelni, na którym będzie otrzymywał dane  

stypendium, przy czym nie musi to być kierunek rozpoczęty jako pierwszy.  

3. Student, który uzyskał świadczenie pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych 

zostaje pozbawiony nienaleŜnego świadczenia, a pobrane nienaleŜnie kwoty podlegają zwrotowi w 

całości. 

4. Student, który otrzymuje stypendium ministra nie moŜe otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub 

sporcie, przyznawanego w uczelni, a ponadto student, który otrzymał stypendium przyznawane na 

podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007. 

Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.) nie moŜe otrzymywać jednocześnie stypendium za wyniki w sporcie 

albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. 

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

studiów, stypendia: socjalne, na wyŜywienie i mieszkaniowe nie przysługują, chyba, Ŝe kontynuuje 

on studia na studiach drugiego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakŜe nie 

dłuŜej niŜ przez okres trzech lat. 

6. Student, który ukończył studia przed terminem zachowuje uprawnienie do stypendium za wyniki 

w nauce lub sporcie odpowiednio do końca roku, w którym nastąpiło ukończenie studiów  

Stypendium wypłaca się w miesiącu ukończenia studiów lub w miesiącu następnym, łącznie za 

okres jaki pozostał do planowego ukończenia studiów. Student traci prawo do stypendium socjalne-

go, na wyŜywienie, mieszkaniowego i specjalnego, poczynając od miesiąca następującego po 

 miesiącu, w którym ukończył studia. 

7. Stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyŜywienie i specjalne nie przysługują studentowi, który 

w danym roku akademickim przebywa na dziekańskim urlopie rocznym lub urlopie semestralnym 
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(wynikającym z powtarzania semestru).  

8. Student traci prawo do przyznanych świadczeń: 

1) w dniu uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów, 

2) w przypadku rezygnacji ze studiów, 

3) w przypadku gdy uzyskał świadczenie pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych  

4) w przypadku rezygnacji ze świadczeń. 

§ 7 

1. Studenci studiujący na kilku kierunkach studiów, mają obowiązek złoŜyć w dziekanacie kaŜdego 

kierunku oświadczenie, na którym z kierunków ubiegają się o stypendium socjalne, za wyniki w  

sporcie, na wyŜywienie, mieszkaniowe, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce lub za  

osiągnięcia w sporcie  oraz o wysokości tych stypendiów. 

2. Student zobowiązany jest do powiadomienia o wszelkich zmianach jego sytuacji rodzinnej i  

materialnej, mogących mieć wpływ na przyznanie i wysokość świadczeń organu przyznającego 

świadczenie. 

 

II. TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

§ 8 

1.  Podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) na poszczególne  

świadczenia dokonuje Rektor w porozumieniu z URSS. 

2. Rektor w porozumieniu z URSS dokonuje podziału środków na poszczególne Wydziały. 

3. Podziału dotacji dokonuje się na podstawie informacji przekazanych Rektorowi przez Dziekana lub 

WKS o liczbie studentów ogółem, w tym uprawnionych do ubiegania się o świadczenia, o których 

mowa w § 2 ust. 1. 

4. Rektor w porozumieniu z URSS ustala próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający go 

do ubiegania się o świadczenia z § 2 ust 1 pkt. 1, 4, 5 oraz ustala w zaleŜności od dochodu  

wysokość stawek stypendium socjalnego, stypendium na wyŜywienie i stypendium  

mieszkaniowego; stawek stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych w zaleŜności od stopnia 

niepełnosprawności; minimalne i maksymalne stypendium za wyniki w nauce; wysokość stypendium 

za wyniki w sporcie.  

5. Progi dochodu i stopnie niepełnosprawności wraz z odpowiadającymi im stawkami stypendiów, 

o których mowa powyŜej określa odrębne zarządzenie. 
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6. Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 są przydzielane Wydziałom 

w kaŜdym semestrze, według aktualnych potrzeb określonych w szczególności na podstawie ilości 

studentów pobierających te świadczenia. 

7. Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są przez Dziekana lub WKS, w zaleŜności od przyjętych 

kryteriów.  

8. Wysokość stawek świadczeń pomocy materialnej dla studentów moŜe ulec zmianie w trakcie roku 

akademickiego. 

 

III. STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM NA WYśYWIENIE, STYPENDIUM MIESZKANIOWE 

 

§ 9 

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

2. Stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe moŜe być przyznane 

na okres semestru lub roku akademickiego na wniosek studenta, który znajduje się w trudnej  

sytuacji materialnej i wypłacane jest co miesiąc.  

3. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŜe otrzymać  

stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niŜ dom 

studencki, jeŜeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŜliwiłby lub w 

znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Fakt zakwaterowania w obiekcie innym niŜ Dom Studencki 

„SKRZAT” naleŜy potwierdzić umową najmu z właścicielem lub dysponentem lokalu oraz  

zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy w wynajmowanym lokalu. 

4. Student studiów stacjonarnych, moŜe otrzymywać stypendium mieszkaniowe równieŜ z tytułu  

zamieszkania z niepracującym małŜonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym 

niŜ dom studencki.  

5. O stypendium socjalne nie mogą ubiegać się studenci obcokrajowcy niespełniający kryteriów 

określonych w art. 43, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz wymienieni w art. 43, ust. 5 

tejŜe ustawy.  

§ 10 

1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne, stypendium na wyŜywienie, i stypendium mieszkaniowe ustala Rektor w porozumieniu 

z URSS na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o świadczeniach  

rodzinnych z uwzględnieniem, Ŝe wysokość miesięcznego dochodu w rodzinie studenta nie moŜe 

być niŜsza niŜ kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U.z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) oraz wyŜsza niŜ suma kwot określonych w 
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art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 

U. z 2006 Nr 139, poz. 339 z późn. zm.). 

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

socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia się dochody osiągane 

przez: 

1) studenta,  

2) małŜonka studenta, a takŜe będące na utrzymaniu studenta lub jego małŜonka dzieci  

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok Ŝycia przypada w 

ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,  

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

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok Ŝycia przypada 

w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na 

wiek.  

3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o  

stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe ustala się na zasadach 

określonych w ustawie, o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem ust. 1, z zastrzeŜeniem, iŜ do 

dochodu nie wlicza się: 

1) dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt c, jeŜeli student jest samodzielny finansowo,  

2) świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu,  

3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Rozwoju  

Regionalnego „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,  

4) świadczeń pomocy materialnej uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

4. Student jest samodzielny finansowo, jeŜeli on lub jego małŜonek spełnia łącznie następujące  

warunki: 

1) posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym,  

2) posiada stałe źródło dochodu w roku bieŜącym,  

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, nie jest mniejszy od  

minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego na podstawie odrębnych 

przepisów obowiązujących w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku  

dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złoŜenia  

wniosku o przyznanie stypendium,  

4) nie złoŜył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub 

z jednym z nich. 
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§ 11 

1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:  

1) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych rodziców (opiekunów)  

studenta oraz studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy.  

Zaświadczenie to powinno zawierać informację o: wysokości dochodu, wysokości składek na 

ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie  

zdrowotne odliczonych od podatku, wysokości naleŜnego podatku; 

2) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów w tym 

niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienione 

w art. 3 pkt 1 lit c. ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawy z dnia 28 listopada 2003. (Dz. 

U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z póź. zm.); 

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby  

fizyczne. Oświadczenie powinno zawierać informacje o: wysokości dochodu, wysokości  

naleŜnych składek na ubezpieczenie społeczne, wysokości naleŜnych składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego, wysokości dochodu po  

odliczeniu naleŜnych składek i podatku. Do oświadczenia naleŜy dołączyć: zaświadczenie z 

urzędu skarbowego o wysokości naleŜnego zryczałtowanego podatku w roku kalendarzowym, z 

którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne; w przypadku osób 

rozliczających się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego, albo: decyzję urzędu  

skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód; 

w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie karty podatkowej. NaleŜny podatek jest 

wówczas róŜnicą między wysokością karty podatkowej, a wysokością składek na ubezpieczenie 

zdrowotne odliczonych od podatku; 

4) inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, 

w tym: orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub 

ośrodka adopcyjno opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie  

przysposobienia dziecka, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 

orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie o  

uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyŜszej dzieci lub rodzeństwa wnioskodawcy pozostającego 

we wspólnym gospodarstwie domowym. Posiadanie rodzeństwa do siódmego roku Ŝycia naleŜy 
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poświadczyć kopią aktu urodzenia. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt 

 pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych  

członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 

5) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (na wniosku o pomoc materialną).  

2. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni uŜytków rolnych 

w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych  

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. NR 136 , poz. 969, z póź. zm.). W przypadku  

uzyskiwania dochodów równieŜ pozarolniczych dochody te sumuje się.  

3. Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny i wysokość 

tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu 

 protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami 

pienięŜnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów  Dochód pomniejsza się o 

kwotę faktycznie płaconych alimentów. 

4. W przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłoŜenie wyroku sądu o przyznaniu i wysokości 

alimentów lub ugody sądowej. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niŜ przed 

trzema laty, student zobowiązany jest złoŜyć pisemne oświadczenie o następującej treści: 

 „uprzedzony o odpowiedzialności karnej groŜącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. 

oświadczam, Ŝe przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez 

osobę zobowiązaną”. JeŜeli kwota otrzymywanych alimentów jest niŜsza od kwoty podanej w wyroku 

sądu lub ugodzie sądowej naleŜy przedłoŜyć przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące 

 faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub  

całkowitej bezskuteczności egzekucji a takŜe o wysokości częściowo wyegzekwowanych alimentów. 

5. Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta (w szczególności utrata części 

dochodów w wyniku całkowitej lub częściowej utraty pracy, przejścia na emeryturę, rentę, zasiłek 

przedemerytalny itp. lub śmierci Ŝywiciela rodziny) w trakcie roku akademickiego powinna zostać 

 naleŜycie udokumentowana. W tej sytuacji do dokumentów potwierdzających wysokość dochodów 

uzyskanych w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód, naleŜy dodatkowo dołączyć: - 

świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt utraty 

dochodu;- dokument poświadczający wysokość miesięcznego dochodu z miesiąca poprzedzającego 

złoŜenie wniosku, wydany przez odpowiednie organy i instytucje takie jak: zakład pracy, ZUS, Urząd 

Pracy, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy lub oświadczenie studenta bądź członka rodziny studenta, 

w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach  
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określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

6. Za utratę źródła dochodu rozumie się: 

1) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie 

umowy o dzieło, 

2) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem 

lub dzierŜawą gospodarstwa rolnego, 

3) utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych i stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, 

4) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, 

5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

7. Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie semestru w razie:  

1) utraty dochodu; 

2) uzyskania przez członka rodziny dochodu spowodowanego: 

- zakończeniem urlopu wychowawczego, 

- uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło, 

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, 

 renty, renty rodzinnej lub renty socjalne z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku 

z przekazaniem lub dzierŜawą gospodarstwa rolnego, 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej; 

3) uzyskania przez dziecko bez względu na wiek orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z powodu upływu okresu, na 

który orzeczenie było wydane; 

4) zwiększenia się liczby członków rodziny; 

5) zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym takŜe z powodu ukończenia 26 lat przez 

 dziecko pozostające na utrzymaniu. 

8. Studentowi, który zgodnie z ust. 7 uzyska prawo do otrzymywania pomocy materialnej, świadczenia 

określone w § 2 pkt 1, 6, 7, 8 zostają wypłacane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym 

 złoŜył wniosek o przyznanie stypendium. 

9. Nie wlicza się do dochodu rodziny studenta nieopodatkowanych świadczeń rodzinnych przyznanych 

na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stypendiów otrzymywanych przez uczniów i  

studentów, nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz  

niemoŜliwych do wyegzekwowania kwot alimentów, który to fakt naleŜy udokumentować  
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zaświadczeniem komornika o częściowej lub całkowitej  bezskuteczności egzekucji, a takŜe o 

wysokości częściowo wyegzekwowanych alimentów lub kopią przekazów lub przelewów pienięŜnych 

dokumentujących faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów.  

10. KaŜdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok Ŝycia jest zobowiązany przedłoŜyć oddzielne 

zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to równieŜ osób, którym przysługuje 

prawo wspólnego rozliczania się).  

11. Student, który załoŜył swoją rodzinę i nie jest samodzielny finansowo, a współmałŜonek nie jest  

studentem i nie posiada Ŝadnych źródeł dochodu moŜe otrzymać stypendium socjalne na podstawie 

dochodów swoich rodziców. Do wspólnego gospodarstwa student moŜe wówczas wliczyć 

 współmałŜonka oraz dziecko (dzieci).  

12. Student pozostający na utrzymaniu pracującego małŜonka, a łącznie spełniają warunki  

samodzielności finansowej określone w § 6 ust. 4, za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się 

dochody osiągane przez małŜonka.  

13. Fakt zawarcia małŜeństwa dokumentuje się kopią odpisu skróconego aktu małŜeństwa.  

14. Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje 

się dochody osiągane przez tę rodzinę.  

15. W przypadku, gdy jedno z rodziców studenta nie pracuje, nigdy nie pracowało i nie osiąga Ŝadnych 

dochodów stypendium socjalne moŜe być przyznane pod warunkiem udokumentowania, Ŝe osoba ta 

jest ubezpieczona przez drugiego z małŜonków. Student składa wówczas oświadczenie rodzica 

o nieuzyskiwaniu dochodów.  

16. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe  

utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w 

przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej  

całodobowe utrzymanie. 

17. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niŜ wymienione w niniejszym paragrafie, Wydziałowa 

Komisja Stypendialna moŜe zaŜądać przedłoŜenia od studenta dodatkowej dokumentacji  

potwierdzającej trudną sytuację materialną studenta (np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy 

 Społecznej, zaświadczenia o zaginięciu członka rodziny studenta itp). 
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IV. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 

§ 12 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŜe otrzymywać student z tytułu  

niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.  

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŜe być przyznane na okres semestru lub 

roku akademickiego na wniosek studenta, jednak nie dłuŜej niŜ na okres orzeczenia 

 niepełnosprawności. Po wygaśnięciu waŜności orzeczenia o niepełnosprawności student winien 

przedłoŜyć nowe orzeczenie, o ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność 

 została orzeczona. W przypadku, kiedy ciągłość nie jest zachowana student winien złoŜyć nowy 

wniosek o przyznanie stypendium, które będzie wypłacone od kolejnego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym wniosek został złoŜony.  

 

V. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE 

 

§ 13 

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się i ustala jego wysokość na podstawie średniej  

arytmetycznej, zwanej dalej średnią stypendialną, wszystkich ocen (pozytywnych i negatywnych). 

2. Stypendium za wyniki w nauce otrzymują studenci danego kierunku studiów, którzy uzyskali w 

 poprzednim roku akademickim najlepsze wyniki w nauce, przy czym uzyskali średnią stypendialną 

nie niŜszą niŜ 4,00. 

3. Stypendium za wyniki otrzymuje 20% najlepszych studentów danego roku, kierunku i formy studiów. 

Próg 20% najlepszych studentów zmniejsza  się wyłącznie w przypadku, gdy osoby te nie spełniają 

wymagań średniej ocen, o której mowa w ust. 2. Próg 20% moŜe być zwiększony przez WKS  

maksymalnie do 22%. 

4. Stypendium za wyniki w nauce moŜe otrzymać student, który zaliczył rok studiów (semestr zimowy 

i letni) w terminie przewidzianym w regulaminie studiów. 

5. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentom rozliczającym rok akademicki po terminie 

30 września, chyba, Ŝe termin rozliczenia roku akademickiego przedłuŜony został decyzją  

Dziekana. 

6. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce moŜe ubiegać się równieŜ student pierwszego roku 

studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

który spełnił kryteria określone w ust. 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 
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7. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest z urzędu, z wyłączeniem absolwentów innych 

uczelni podejmujących studia na pierwszym roku drugiego stopnia, którzy zobowiązani są złoŜyć 

wniosek o przyznanie stypendium naukowego wraz z dokumentem potwierdzającym średnią ocen. 

8. W przypadku zmiany przez studenta kierunku studiów w Uczelni jego uprawnienia oraz wysokość 

stypendium za wyniki w nauce ustala się według zasad obowiązujących na poprzednim kierunku. 

 

9. Student, który przed rozpoczęciem urlopu osiągnął średnią ocen uprawniającą go do otrzymania 

stypendium za wyniki w nauce, otrzymuje to świadczenie równieŜ w trakcie urlopu. 

§ 14 

1. Stypendium za wyniki w sporcie moŜe otrzymać student, który osiągnął we współzawodnictwie 

sportowym krajowym lub międzynarodowym wyniki odpowiadające następującym kategoriom: 

A  − uczestnicy mistrzostw świata, mistrzostw Europy, uniwersjad, akademickich mistrzostw 

świata lub Europy, 

− medaliści akademickich mistrzostw Polski i wielokrotni medaliści akademickich  

mistrzostw Polski w typach uczelni oraz finaliści Pucharu Polski na szczeblu centralnym, 

− podstawowi zawodnicy (tzn. zawodnicy, którzy rozegrali minimum 50% spotkań w lidze) 

zespołów ekstraklasy i niektórych dyscyplin pierwszoligowych (tych, które mają status 

dyscyplin olimpijskich), 

B 

 

− medaliści akademickich mistrzostw Polski w typach uczelni oraz centralnych zawodów 

akademickich (puchar ZG, AZS) 

− zawodnicy biorący udział w rozgrywkach lig centralnych w sportach indywidualnych i 

 zespołowych (minimum II liga – 50% rozegranych spotkań), 

C − finaliści bądź pierwsza szesnastka akademickich mistrzostw Polski  

− zawodnicy zespołów sklasyfikowanych do trzeciego miejsca w typach uczelni rozgrywek 

o akademickie mistrzostwo Polski, 

D − zwycięzcy akademickich  rozgrywek regionalnych i lig  międzyuczelnianych, 

− reprezentanci uczelni biorących czynny udział w akademickich mistrzostwach Polski 

2. Wysokość stypendium uzaleŜnioną od kategorii wyników sportowych ustala Rektor w porozumieniu 

z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 

3. O przyznaniu stypendium za wyniki w sporcie student moŜe ubiegać się nie wcześniej niŜ po  

zaliczeniu pierwszego roku studiów a w przypadku wpisu warunkowego stypendium zostanie 

wstrzymane do czasu uzupełnienia zaległości i zostanie wypłacone z wyrównaniem. 
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4. Wniosek o przyznanie stypendium o którym mowa w ust. 1 moŜna składać w ciągu całego roku 

akademickiego za pośrednictwem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

5. Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w sporcie jest reprezentowanie uczelni w swoich  

dyscyplinach sportowych, w których prowadzona jest rywalizacja międzyuczelniana. 

6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub Klubu 

Uczelnianego AZS AJD Dziekan moŜe cofnąć, zawiesić, obniŜyć lub podwyŜszyć stypendium za 

wyniki w sporcie. 

VI. ZAPOMOGI 

 

§ 15 

1. Zapomoga moŜe być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się  

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja  

materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w  

takim przypadku student moŜe ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym moŜe być 

np.: 

a) cięŜka i przewlekła choroba studenta i członka rodziny studenta,  

b) urodzenia dziecka w rodzinie studenckiej lub przez studentkę samotnie wychowującą dziecko, 

c) śmierci członka najbliŜszej rodziny, 

d) nieszczęśliwego wypadku, 

e) kradzieŜy, 

f) klęski Ŝywiołowej; np. powodzi, poŜaru,  

g) innych, które zdaniem Wydziałowej Komisji Stypendialnej kwalifikują studenta do otrzymania 

zapomogi. 

2. Zdarzenia losowe podane przez studenta muszą być udokumentowane potwierdzeniem właściwych 

organów (np. Policja, StraŜ PoŜarna, ZOZ, PZU itp.).  

3. Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna. Wypłacana jest w formie pienięŜnej.  

4. Student moŜe otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.  

5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów moŜe otrzymać zapomogę z tytułu 

tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków. 
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VII. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16 

1. Wszelkie kompetencje Rektora lub Dziekana wynikające z niniejszego Regulaminu wykonują  

odpowiednio:  

1) z upowaŜnienia Rektora - Prorektor ds. Nauczania i Wychowania,  

2) z upowaŜnienia Dziekana - Prodziekan.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy  

Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz 

odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

 
 


