Zarządzenie nr 3/2022
Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższe j
z dnia 2 marca 20 22 r.

w sprawie zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów
doktoranckich DSW,

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.478 t.j ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1. Wprowadzam zmiany do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich DSW
§2. Tekst jednolity Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich DSW, uwzględniający zmiany,
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3. Traci moc Zarządzenie Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 24/2021 z dnia
13 września 2021r. w sprawie zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2022 r.

REKTOR DSW

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

wersja 1

1

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2022 Rektora DSW

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA
I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ
DLA STUDENTÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH DSW

Postanowienia ogólne
§1
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)

Doktorant –uczestnika studiów doktoranckich, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim
2019/2020;

2)

Dziekan – dziekan wydziału Uczelni;

3)

Fundusz – fundusz stypendialny

4)

KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. ze
zm.)

5)

Minister – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;

6)

Regulamin – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów i uczestników studiów doktoranckich DSW;

7)

Rektor – rektor Uczelni;

8)

Student – oznacza to studenta Uczelni;

9)

Uczelnia – Dolnośląską Szkołę Wyższą;

10) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j. ze
zm.)
11) UPW – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669)
12) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (
Dz.U.2020.111 t.j. ze zm.).
2. Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów
oraz zwiększenia z innych źródeł. Środki zgromadzone w Funduszu niewykorzystane w danym roku budżetowym
pozostają w funduszu na rok następny. Środki funduszu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub z
naruszeniem art. 91 ust. 3 lub art. 414 ust. 3 Ustawy podlegają zwrotowi do Funduszu ze środków finansowych
Uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu państwa.
3. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych, o których
mowa w art. 365 pkt 3 Ustawy.
4. Na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym
kierunku studiów. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się studentów otrzymujących stypendium rektora na
pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10,
stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Dotacja, o której mowa w art. 414 ust. 1 Ustawy,
wydatkowana w danym roku na stypendia rektora, stanowi nie więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie
w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
5. Zgodnie z art 86 ust. 1 Ustawy studenci mogą ubiegać się o:

1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych
3) zapomogę;
4) stypendium rektora;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
6. Zgodnie z art. 281 UPW doktoranci mogą ubiegać się o :
1) stypendium socjalne;
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
3) zapomogę;
4) stypendium rektora ;
7. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 pkt 1-4, oraz odmowa jego przyznania następuje w
drodze decyzji administracyjnej.
§2
1. Część środków zgromadzonych w Funduszu jest rezerwowana do dyspozycji Odwoławczej Komisji Stypendialnej
ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów. Uczelnia może przeznaczyć w danym
roku budżetowym nie więcej niż 0,2% dotacji przyznanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365
ust. 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.
2. Przy dokonywaniu podziału dotacji, o którym mowa w art. 414 ust. 1 Ustawy, udział środków finansowych
przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów, nie może być mniejszy niż udział liczby tych doktorantów
w łącznej liczbie studentów i doktorantów oraz większy niż 6% wysokości dotacji ze środków finansowych, o
których mowa w art. 238 ust. 13 UPW oraz w art. 365 ust. 3 Ustawy.
§3
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 5 są przyznawane na wniosek studenta.
2. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 6 są przyznawane na wniosek doktoranta.
§4
1. Rektor, na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, powołuje Komisję Stypendialną ds. Studentów
i
przekazuje
jej
uprawnienia
w
zakresie
przyznawania
studentom
świadczeń,
o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1-4
2. Rektor na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów, powołuje Komisję Stypendialną ds. Doktorantów
i przekazuje jej uprawnienia w zakresie przyznawania doktorantom świadczeń pomocy materialnej, o których
mowa w § 1 ust. 6 pkt 1-4.
3. Rektor, na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego, powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną
ds. Studenckich i przekazuje jej uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach odwołań od decyzji Komisji
Stypendialnej ds. Studentów.
4. Rektor, na wniosek uczelnianego organu samorządu doktorantów, powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną
ds. Doktorantów i przekazuje jej uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach odwołań od decyzji Komisji
Stypendialnej ds. Doktorantów.
5. Komisje, o których mowa w ust. 1-4, są powoływane na okres roku akademickiego.
6. W skład komisji, o których mowa w ust. 1-4, wchodzą:
1) studenci delegowani przez właściwy organ samorządu studenckiego (w przypadku komisji stypendialnych ds.
studentów) lub
2) doktoranci delegowani przez właściwy organ samorządu doktorantów (w przypadku komisji stypendialnych
ds. doktorantów) oraz
3) pracownicy Uczelni.

7. Studenci stanowią większość składu komisji stypendialnych ds. studentów, natomiast doktoranci – większość
składu komisji stypendialnych ds. doktorantów.
8. Właściwy organ samorządu studenckiego oraz właściwy organ samorządu doktorantów delegują odpowiednio
studentów i doktorantów do składu komisji, o których mowa w ust. 1-6, najpóźniej
do 15 października roku akademickiego, w którym mają zostać powołane komisje.
9.

Posiedzenia komisji, o których mowa w ust. 1-4, mogą być przeprowadzane, a decyzje podejmowane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
a) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać
się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

10. Jeśli do Rektora nie wpłynie stosowny wniosek samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów, o którym
mowa w ust. 1-4 powyżej, uprawnienia do przyznawania pomocy materialnej wykonują odpowiednio Dziekan
lub Rektor, realizując czynności przewidziane w niniejszym Regulaminie dla danej komisji.
11. W skład Komisji Stypendialnej ds. Studentów musi wejść co najmniej dwóch studentów oraz co najmniej jeden
pracownik Wydziału.
12. W skład Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów musi wejść co najmniej dwóch doktorantów oraz co najmniej
jeden pracownik Wydziału.
13. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej musi wejść co najmniej trzech studentów i dwóch pracowników
Uczelni.
14. Przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego komisji, o których mowa w ust. 1-4, jest wyłaniany przez
członków komisji na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim.
15. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnych, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, sprawuje Rektor. W
ramach sprawowanego nadzoru Rektor może, w drodze decyzji administracyjnej, uchylić decyzję komisji
niezgodną z przepisami Ustawy lub Regulaminem.
16. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji, o których mowa w ust. 1-4, odpowiednio – Dziekan lub
Rektor, w ciągu miesiąca od daty powstania wakatu powołują nowego członka komisji.
§5
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu
i wypełnieniu wniosku na platformie USOSweb, składa komplety wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi
dokumentami do odpowiedniej komisji stypendialnej za pośrednictwem Działu Obsługi Finansowej Studenta.
Wniosek uznaje się za złożony z chwilą złożenia go w wersji papierowej w trybie określonym w zdaniu poprzednim.
Tylko tak złożony wniosek podlega rozpoznaniu.
2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, stypendium socjalnego oraz dla osób
niepełnosprawnych upływa 31 października danego roku akademickiego, dla studentów zaczynających zajęcia w
semestrze letnim termin upływa 10 kwietnia.
3. Rektor może zmienić terminy, o których mowa w ust.2.
4. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu wymienionego w ust. 2 student może otrzymać świadczenia
pomocy materialnej, jeśli wniosek został złożony do momentu rozdysponowania środków przeznaczonych na ten
cel.
5. Terminy wymienione w ust. 2 odnoszą się do złożenia wniosku w formie papierowej.
6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Stypendialną ds. Studentów lub Komisję Stypendialną ds. Doktorantów
braków w złożonym w wersji papierowej wniosku o przyznanie stypendium, do studenta lub doktoranta zostaje
wysłane na podany we wniosku adres email wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 14 dni pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
§6
1. Świadczenie pomocy materialnej przyznawane jest na podstawie decyzji komisji, o których mowa
w § 4 ust. 1-4.
2. Decyzję wydaną przez komisję, o której mowa w § 4 ust. 1-4, podpisuje przewodniczący komisji
lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są doręczane studentom i doktorantom drogą elektroniczną.
4. Komisje, o których mowa w § 4 ust. 1-4, mogą wydać odmowną decyzję w sprawie przyznania świadczenia
pomocy materialnej, nawet jeśli student lub doktorant kwalifikuje się do jego otrzymania, jeśli środki zgromadzone
w Funduszu przeznaczone na wypłatę danej formy pomocy materialnej zostały wyczerpane.
§7
1. Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

odwołanie

do

odwoławczej

komisji

stypendialnej

2. Decyzje komisji odwoławczych wymienionych w § 4 ust. 3-4 są ostateczne. Od decyzji komisji odwoławczej
przysługuje
stronie
skarga
do
właściwego
wojewódzkiego
sądu
administracyjnego
w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, składana za pośrednictwem komisji odwoławczej.
§8
1. Posiedzenia komisji, o których mowa w § 4 ust. 1-4, są protokołowane.
2. Komisje stypendialne przedstawiają Dziekanowi protokół z posiedzenia w terminie 30 dni od dnia posiedzenia
Komisji.
3. Odwoławcze komisje stypendialne przedstawiają Rektorowi protokół z posiedzenia w terminie 30 dni od dnia
posiedzenia Komisji.
4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy liczby członków.
5. Od udziału w pracach komisji nad przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej wyłączone zostają osoby
wskazane w art. 24 i 25 KPA.
6. W uzasadnionych przypadkach Rektor lub Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu odpowiednio
samorządu studentów lub samorządu doktorantów, może odwołać komisję lub jej członka.
7. Wypłata stypendium może się rozpocząć dopiero po doręczeniu studentowi/ doktorantowi decyzji o jego
przyznaniu.
§9
1. Student lub doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 5 pkt 1,2 i 4 oraz §
1 ust. 6 pkt 1, 2 i 4, w semestrze lub roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa
semestr
–
przez
okres
do
5
miesięcy.
Okres
pobierania
stypendium
określa
w każdym przypadku decyzja o przyznaniu stypendium.
2. Zapomoga, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 oraz § 1 ust. 6 pkt 3, jest przyznawana nie częściej niż 2 razy w
roku akademickim, ale nie częściej niż raz w semestrze.
3. Stypendia są wypłacane co miesiąc przelewem na konto wskazane przez studenta, do ostatniego dnia miesiąca,
przy czym stypendia za miesiąc październik zostaną wypłacone nie później niż do 30 listopada, a w semestrze
letnim stypendia za miesiąc marzec zostaną wypłacone nie później niż do 15 maja.
4. W sierpniu i wrześniu świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 2-4 oraz § 1 ust. 6 pkt 2-4,
nie są wypłacane.
5. Zapomoga, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 oraz w § 1 ust. 6 pkt 3, jest wypłacana jednorazowo
i w całości.
§ 10
1. Wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 6 pkt 1-4, zależy od wysokości środków
zgromadzonych w Funduszu oraz od liczby studentów i doktorantów ubiegających się w danym roku akademickim
o stypendia.
2. Wysokość stypendiów, o których mowa powyżej, jak też wysokość zwiększenia stypendium socjalnego ustalana
jest na początku roku akademickiego przez Rektora, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego oraz
samorządu doktorantów, na podstawie informacji przekazanych przez komisje stypendialne oraz o ilości
złożonych podań.
3. Łączna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 i 4 oraz w § 1 ust. 6 pkt 1 i 4,
nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli

akademickich.
§ 11
1. Student lub doktorant może ubiegać się w danym roku akademickim o przyznanie świadczeń pomocy materialnej,
o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 5 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 6 pkt 1-4, pod warunkiem, że został wpisany na
semestr w tym roku akademickim.
2. Student lub doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia
pomocy materialnej, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 5 oraz w § 1 ust. 6, tylko na jednym, wskazanym
przez niego kierunku. Przepis dotyczy zarówno sytuacji, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku w
DSW, jak też gdy studiuje na kolejnym kierunku w innej uczelni.
3. Jeśli studentowi lub doktorantowi w danym roku akademickim zostaną przyznane świadczenia pomocy
materialnej, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 5 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 6 pkt 1-4, na więcej niż jednym
kierunku studiów, ma on obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu drugiej lub kolejnej decyzji o przyznaniu
świadczenia wybrać kierunek studiów, na którym będzie pobierał świadczenia. Pozostałe komisje stypendialne,
które przyznały studentowi lub doktorantowi świadczenia pomocy materialnej, muszą być niezwłocznie
poinformowane
przez
niego
na
piśmie
o rezygnacji z pobierania przyznanych świadczeń.
4. Jeśli student zrezygnuje z pobierania świadczeń pomocy materialnej w Uczelni z powodów opisanych w ust. 3 po
tym, jak świadczenia te zostały mu już wypłacone, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu tych świadczeń na
konto Uczelni.
5. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że
w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa
wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia,
jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.
Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12
semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i
nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza
się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie
korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych
lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne
studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku
kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
6. Świadczenia o których mowa w art. 86 ust.1 Ustawy nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Przepisy te stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
7. Doktorantowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie
przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 6.
§ 12
1. Wypłata przyznanych studentowi lub doktorantowi świadczeń pomocy materialnej, o których mowa odpowiednio
w § 1 ust. 5 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 6 pkt 1-4, zostaje zawieszona w przypadku orzeczenia przez komisję
dyscyplinarną kary zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta.
2. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 5 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 6 pkt 1-4 wygasa
z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu,
1) skreślenia z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie;

2) skierowania studenta lub doktoranta przez Rektora na urlop od zajęć;
3) uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 3 Ustawy;
4) upływu okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 4 i 5 Ustawy
3. Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego, zapomogi i stypendium dla osób
niepełnosprawnych studentowi lub doktorantowi przebywającemu na urlopie od zajęć jedyne w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
4. Student lub doktorant otrzyma ostatnią wypłatę świadczenia w miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do
przyznanego świadczenia.
5. Student, który w trakcie roku akademickiego zmienia kierunek, traci prawo do pobierania świadczeń pomocy
materialnej
na
poprzednim
kierunku
studiów
od
miesiąca
następującego
po dacie zmiany. Na nowym kierunku studiów może ubiegać się o świadczenie materialne
na zasadach ogólnych.
6. W przypadku ujawnienia, że załączone do podania dokumenty są fałszywe lub też że sytuacja materialna studenta
lub doktoranta została udokumentowana w sposób niepełny, student lub doktorant podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej, a wypłacone świadczenia podlegają zwrotowi.
§ 13
1) O świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 2-5, mogą ubiegać się także studenci
cudzoziemcy.
1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
2) którym 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 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159);
3) którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej
albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art.
11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020
r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
5) posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
6) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151
ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca
na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadających wizę krajową w celu
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
2) Wnioski o świadczenia należy składać w języku polskim. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do
wniosku powinny być przetłumaczone na język polski przez biegłego tłumacza lub tłumacza przysięgłego.
Stypendia socjalne
§ 14
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty o której mowa w § 15 ust. 1.
2. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant od pierwszego roku studiów.
3. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.
§ 15
1. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu
doktorantów, ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania
się o stypendium socjalne. Wysokość ustalonej kwoty musi być zgodna z art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy.
2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala
się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy ustalaniu wysokości dochodu
uprawniającego
studenta
lub
doktoranta
do
ubiegania

się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta lub doktoranta;
2) małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub doktoranta lub jego małżonka
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;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta lub doktoranta 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. Przez opiekuna faktycznego
rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka.
3. Do dochodu, o którym mowa w ust. 2, wlicza się:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30 c. art. 30e i art.
30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U.2021.1128 t.j.
ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na
ubezpieczenia zdrowotne,
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym
podatku
dochodowym
od
niektórych
przychodów
osiąganych
przez osoby fizyczne,
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy rodzinnych z dnia 28.11.2003 r o świadczeniach
(Dz.U.2020.111 t.j. ze zm.)
4. Do dochodu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się:
1) Świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 (stypendium socjalne), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra za
znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne) i art. 420 ust. 1 (stypendium za wyniki w nauce dla studentów
oraz
stypendia
naukowe
dla
doktorantów
finansowane
z własnego funduszu Uczelni) Ustawy
2) Stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów 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, sporządzonych do tych umów, albo
międzynarodowych programów stypendialnych,
3) świadczeń pomocy
o systemie oświaty

materialnej

otrzymywanych

przez

uczniów

na

podstawie

przepisów

4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt
40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j. ze zm.)
5. Od dochodu, o którym mowa w ust. 2, odejmuje się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób przez
dowolnego członka rodziny studenta lub doktoranta.
6. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny do podania o przyznanie stypendium socjalnego
należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego
dochodu.
7.

Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium
socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt.2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i
rodziny.

8.

Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium
socjalne w przypadku o którym mowa w ust. 7 , jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób wiarygodny udokumentował źródła utrzymania rodziny.

9. Komisja

Stypendialna

może

odmówić

przyznania

stypendium

socjalnego

studentowi,

jeżeli

z przedłożonego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i
rodziny wynika, że nie spełnia on kryteriów o których mowa art. 88 ust. 4 Ustawy.

§ 16
1. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok
akademicki, ustalając dochód członka rodziny, 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.
2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w bieżącym roku kalendarzowym, dochód ustala się na
podstawie
dochodu
członka
rodziny,
powiększonego
o
kwotę
uzyskanego
dochodu
z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w
dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.
3. Za dochód uzyskany, o którym mowa w ust. 1, uważa się dochód uzyskany w wyniku:
1) zakończenia urlopu wychowawczego,
2) uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim
świadczeniu uzupełniającym
5) rozpoczęcia
pozarolniczej
działalności
gospodarczej
lub
wznowieniem
jej
wykonywania
po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
9) uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy .
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do podania o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć
dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu.
5. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok
akademicki, ustalając dochód członka rodziny nie bierze się tego dochodu pod uwagę.
6. Za dochód utracony, o którym mowa w ust. 5, uważa się dochód utracony w wyniku:
1) uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
2) utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym
5) wykreśleniem
z
rejestru
pozarolniczej
działalności
gospodarczej
lub
zawieszeniem
jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
lub art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
6) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej
do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w wypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

8) utraty świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
10) utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 Ustawy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust 5, do podania o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć
dokument potwierdzający utracenie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
§ 17
1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych
lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby
oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. Roku życia, a jeżeli 26. Rok
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończył 26. Rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa § 15 ust. 2 pkt 2,
4) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w
roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego
gospodarstwa domowego z żadnym rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15
sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych czyli 930,35 zł.
2. Student, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
3. Obowiązek udokumentowania
na studencie lub doktorancie.

posiadania

stałego

źródła

dochodów

określonych

w

1. Do podania o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć
w art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności:

dokumenty,

o

ust.

1

ciąży

§ 18
których

mowa

1) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c,
30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego
członka
2) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości zapłaconej w danym roku składki na
ubezpieczenia zdrowotne,
3) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłaconego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres wypłaty stypendium
4) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej
e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o
okresach zatrudnienia,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości stypendium będącego
przedmiotem wniosku.
2. Student lub doktorant, którzy zgodnie z definicją zawartą w § 17 ust. 1, nie jest samodzielny finansowo, w
przypadku śmierci rodzica powinien dołączyć do podania o przyznanie stypendium socjalnego kopię odpisu
skróconego jego aktu zgonu.
§ 19
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student lub doktorant może otrzymać stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości, określonej w trybie wskazanym w § 10 ust. 2. Oceny czy dany przypadek jest szczególnie
uzasadniony dokonuje Rektor lub odpowiednia komisja stypendialna na podstawie okoliczności powołanych przez
wnioskodawcę.
§ 20
1. Wysokość stypendium socjalnego może być zróżnicowana ze względu na wysokość miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie studenta lub doktoranta ubiegającego się o stypendium.
2. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego, o którym mowa w § 19 ust. 1, również może być zróżnicowana
ze względu na skalę utrudnień.
§ 21
1. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio komisje stypendialne lub odwoławcze komisje stypendialne mogą
zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i
rodziny i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w §14 ust. 1.
2. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Rektor albo komisja
stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym
terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych
§ 22
1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student lub doktorant posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art.
62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j. ze zm.).
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student lub doktorant od pierwszego roku studiów.
3. Podania
o
przyznanie
stypendium
dla
osób
niepełnosprawnych
kierują
do Komisji Stypendialnej ds. Studentów, a doktoranci – do Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

studenci

7. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia, po uprzednim dostarczeniu do DOFS orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, elektronicznym zarejestrowaniu i wypełnieniu wniosku na platformie USOSweb, składa
komplety wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami do odpowiedniej
komisji stypendialnej za pośrednictwem Działu Obsługi Finansowej Studenta. Wniosek uznaje się za złożony z
chwilą złożenia go w wersji papierowej w trybie określonym w zdaniu poprzednim. Tylko tak złożony wniosek
podlega rozpoznaniu.
§ 23
1. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się w trybie określonym w § 10 ust. 2 9, przy czym
może być ona zróżnicowana ze względu na stopnie niepełnosprawności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U.2021.573 t.j. ze zm.), czyli stopnie:

1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.
2. Dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności jest aktualne orzeczenie właściwego powiatowego lub
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.
4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student
może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny
okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach
(pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania
niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania
niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.
W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa
wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia,
jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.
Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12
semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i
nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza
się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie
korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych
lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne
studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku
kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr .
5. Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) Magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) Licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
§ 24
1. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w § 22 ust. 1, traci ważność w trakcie roku akademickiego, w którym jest
przyznawane
stypendium
dla
osób
niepełnosprawnych,
świadczenie
jest
przyznawane
do miesiąca w którym orzeczenie traci ważność.

Zapomogi
§ 25
1. Zapomogę
może
otrzymywać
w trudnej sytuacji życiowej.

student

lub

doktorant,

który

znalazł

się

przejściowo

2. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się: śmierć
najbliższego członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, utrata pracy, klęskę żywiołową (np. pożar, powódź),
kradzież lub inne zdarzenia w skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zdarzenie to powinno być udokumentowane odpowiednim dokumentem. W przypadku ubiegania się o zapomogę
w związku z ciężką chorobą student zobowiązany jest do dostarczenia opinii lekarskiej lekarza specjalisty lub inny

równoważny dokument.
4. Oceny czy dany przypadek jest szczególnie uzasadniony dokonuje powołana przez Rektora komisja stypendialna
biorąc pod uwagę okoliczności wskazane przez wnioskodawcę na zasadach jak w przypadku przyznawania
stypendium socjalnego.
5. Z tego samego tytułu student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz, za wyjątkiem ciężkiej choroby studenta
lub śmierci bliskiego członka rodziny.
6. Minimalną i maksymalną wysokość zapomogi ustala na początku roku akademickiego Rektor i podaje do
wiadomości studentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni.
7. Zapomogę może otrzymać student lub doktorant od pierwszego roku studiów.
8. Wniosek o zapomogę należy złożyć w DOFS nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia,
uprawniającego do przyznania świadczenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć
decyzję o przyznaniu zapomogi po upływie 3 miesięcy od daty zdarzenia. Wnioski
o zapomogę
można składać od października do czerwca.
9. Podania o przyznanie zapomogi kieruje student
a doktorant
– do
Komisji Stypendialnej ds.
na udokumentowany wniosek studenta.

do Komisji
Doktorantów.

Stypendialnej ds. Studentów,
Zapomoga jest przyznawana

10.
Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu i wypełnieniu
wniosku na platformie USOSweb, składa komplety wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej wraz z
wymaganymi dokumentami do odpowiedniej komisji stypendialnej za pośrednictwem Działu Obsługi Finansowej
Studenta. Wniosek uznaje się za złożony z chwilą złożenia go w wersji papierowej w trybie określonym w zdaniu
poprzednim. Tylko tak złożony wniosek podlega rozpoznaniu.
Stypendium Rektora
§ 26
1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe
lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
2. Stypendium rektora może otrzymać 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, którym mowa w
przepisach o sporcie.
3. Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w
terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim
roku studiów pierwszego stopnia.
4. Jeżeli student w poprzednim roku akademickim korzystał
jest liczona z ostatnich dwóch zaliczonych przez niego semestrów.

z

urlopu

od

zajęć,

średnia

ocen

5. Stypendium Rektora z tytułu wyróżniających wyników w nauce może otrzymać student, który:
zaliczył
poprzedni
rok
studiów
studiów, w terminie do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej;

zgodnie

z

Regulaminem

- uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen, która kwalifikuje go na liście rankingowej obejmującej nie więcej
niż 10 % najlepszych studentów każdego kierunku studiów;
- nie był wpisany powtórnie na rok studiów, na którym ubiega się o przyznanie stypendium (ponowny wpis nie
dotyczy urlopu od zajęć);
- nie posiada wpisów warunkowych z roku akademickiego, za który ubiega się o stypendium;
- w przypadku przyjęcia na wyższy semestr studiów zaliczył różnice programowe do 30 września, przedstawił
dokument z Dziekanatu potwierdzający zaliczenie wszystkich różnic programowych oraz złożył wniosek o przyznanie
stypendium na tym samym poziomie studiów.
6. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora składając ustalonym przez Rektora w terminie
wniosek.

§ 27
1. Kryteriom, o których mowa w § 26 ust. 1, przypisuje się wartości punktowe.

§ 28
1. Listy rankingowe sporządza się łącznie dla studentów studiów dla każdego kierunku studiów, z podziałem na
studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.
2. Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych, w tym sposób tworzenia list, przedmioty, które
uwzględnia się przy ustalaniu średniej ocen oraz minimalną średnią ocen uprawniającą do starania się o
przyznanie stypendium ustala dla każdego kierunku studiów REKTOR , przedstawionej po zasięgnięciu opinii
samorządu studenckiego.
3. Średnia ocen to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów, zarówno z
pierwszego jak i drugiego terminu, z przedmiotów, o których mowa w ust.2, która nie może być niższa niż 4,75.
Do średniej nie zalicza się oceny z pracy licencjackiej oraz oceny z egzaminu licencjackiego.
4. Oceny uzyskane z różnic programowych są wliczane do średniej ocen w semestrze, w którym zostały
zrealizowane.
5. Średnią ocen oblicza się zaokrąglając ją do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem ogólnych zasad
zaokrąglania.

§ 29
1. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 26 ust. 1, uważa się:
1) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym – 10 pkt,
2) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym – 8 pkt,
3) publikacje naukowe w formie monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym – 10 pkt,
4) publikacje naukowe w formie monografii w języku polskim – 8 pkt,
5) publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym – 8
pkt,
6) publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku polskim – 6 pkt,
7) czynny udział o charakterze naukowym w projektach badawczych (nie dotyczy realizacji pracy dyplomowej) –
2 pkt,
8) wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej – 4 pkt,
9) wygłoszenie referatu na konferencji krajowej – 2 pkt,
10) autorstwo patentu lub wzoru użytkowego – 10 pkt,
11) współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego – 8 pkt,
12) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym – 6 pkt,
13)wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym – 4 pkt,
14) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym – 4 pkt,
15) wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym – 2 pkt,
16) inne osiągnięcia o charakterze naukowym – 0,5 pkt.
§ 30
1. Za osiągnięcie artystyczne, o którym mowa w § 26 ust. 1, uważa się:
1) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym – 8 pkt,
2) wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym – 6 pkt,

3) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym – 6 pkt,
4) wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym – 4 pkt,
5) indywidualne, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne – 6 pkt,
6) zbiorowe, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne – 4 pkt,
7) indywidualne prezentacje prac artystycznych – 1 pkt,
8) zbiorowe prezentacje prac artystycznych – 0,5 pkt,
9) inne osiągnięcia o charakterze artystycznym – 0,5 pkt.
2. O uznaniu osiągnięcia artystycznego za inny sukces artystyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, decyduje
odpowiednio Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.
3. W przypadku wątpliwości co do uznania dzieła artystycznego za wybitne w rozumieniu ust. 1 pkt 2, odpowiednio
Komisja
Stypendialna
ds.
Studentów
lub
Odwoławcza
Komisja
Stypendialna
ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii eksperta związanego z daną dziedziną
sztuki na temat tego dzieła.
§ 31
1. Za osiągnięcie sportowe, o którym mowa w § 26 ust. 1, uważa się :
1) zajęcie I, II, III, IV, V-go miejsca w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie – 12 pkt,
2) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich – 8 pkt,
3) zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadzie – 10 pkt,
4) zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, uniwersjadzie – 8 pkt,
5) udział w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach – 6 pkt,
6) zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy
lub innego kontynentu – 8 pkt,
7) zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub
innego kontynentu – 6 pkt,
8) udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego
kontynentu – 4 pkt,
9) zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub
innego kraju – 6 pkt,
10) zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub
innego kraju – 4 pkt,
11) osiągnięcie sportowe w zawodach wymienionych w
z niepełnosprawnością mają takie same wartości punktowe.

pkt
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organizowanych
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2. W przypadku wątpliwości co do charakteru danej imprezy sportowej odpowiednio Komisja Stypendialna ds.
Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o
przedstawienie opinii polskiego lub akademickiego związku sportowego odpowiadającego dyscyplinie sportowej,
w jakiej startował student, z wnioskiem o określenie tego charakteru. Jeżeli nie działają polski lub akademicki
związek sportowy odpowiadający danej dyscyplinie sportowej, charakter imprezy sportowej określa odpowiednio
Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów.
§ 32
1. Do podania o przyznanie stypendium rektora należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć, o
których mowa w § 29 ust. 1, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1.
2. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy kończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej
niż Dolnośląska Szkoła Wyższa, muszą do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
dołączyć zaświadczenie z uczelni, w której ukończyli studia pierwszego stopnia, zawierające wysokość średniej
ocen za ostatni rok studiów (absolwenci studiów 3,5 letnich zaświadczenie o średniej z 6 i 7 semestru łącznie)
oraz informację o skali ocen stosowanej w tej uczelni.

§ 33
1. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora oraz stypendium ministra za znaczące osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe.
2. Stypendium rektora może w danym roku akademickim otrzymywać nie więcej niż 10% studentów każdego
kierunku.

Stypendium dla najlepszych doktorantów
§ 37
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
1)

na czwartym roku i latach przedłużenia studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim
poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki wszystkich egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym
zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

2. Fakt spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest potwierdzany opinią Dyrektora Szkoły Doktorskiej,
pełniącego jednocześnie obowiązki Kierownika Studiów Doktoranckich.
3. Podania o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów kieruje się do
Doktorantów.

Komisji Stypendialnej ds.

§ 38
Doktorant, który w poprzednim roku akademickim korzystał z przedłużenia studiów doktoranckich, może otrzymać
stypendium dla najlepszych doktorantów, jeżeli kryteria, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 1, zostały spełnione
w roku akademickim poprzedzającym czas przedłużenia studiów .
Postanowienia końcowe
§ 42
1. Sprawy
nieuregulowane
w
Regulaminie
będą
rozpatrywane
przez komisje stypendialne lub odwoławcze komisje stypendialne.

indywidualnie

odpowiednio

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami Regulaminu stosuje się przepisy Ustawy, przepisy KPA, przepisy o
zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego oraz odpowiednio przepisy „Regulaminu studiów w DSW” lub
’’Regulaminu studiów doktoranckich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”.
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