
Załącznik do Zarządzenia Rektora z dnia 27.09.2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń 

dla studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej 

 

 

REGULAMIN 

DLA STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1 

Ilekroć niniejszy Regulamin używa poniższych pojęć przyjmuje się, że oznaczają one: 

1) „Ustawa” - 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz.U. z 2021 r., 

poz. 478 z późn. zm./  

2)  „RUSS” - Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego. 

3) „Uczelnia” - Tarnowską Szkołę Wyższą.  

4) Dochód za rok bazowy – dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki w którym student ubiega się o pomoc materialną. 

5) „Stypendium Ministra” - Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, 

artystyczne i sportowe. 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów Uczelni, w tym również szczegółowe kryteria i tryb ich udzielania.  

2. Do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej uprawnieni są studenci studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

§ 3 

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel  

z budżetu państwa w formie: 

1) stypendium socjalnego; 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3) stypendium Rektora; 

4) zapomogi. 

2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student może również ubiegać się o pomoc 

materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie 

stypendium Ministra. 
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§ 4 

 

1. Świadczenia, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 są przyznawane na wniosek 

studenta przez Dziekana. 

2. Stypendia Rektora, o których mowa w §3 ust.1 pkt. 3 są przyznawane na wniosek 

studenta przez Rektora. 

3. Od decyzji Dziekana w sprawie stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 4 

studentowi przysługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

4. Od decyzji Rektora w sprawie stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 3  przysługuje 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany w terminie określonym w ust. 3. 

5. Przy ponownym rozpatrywaniu wniosku lub rozpoznaniu odwołania od decyzji organu 

pierwszej instancji Rektor może powołać pomocniczy zespół doradczy złożony  

ze studentów wskazanych przez RUSS, który przedstawi Rektorowi swoją opinię. Opinia 

ta nie ma charakteru wiążącego. 

§ 5 

1. Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek studenta złożony na formularzach 

stanowiącym załączniki do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie pomocy 

materialnej, o której mowa w §3 składa się w Dziekanacie wydziału właściwego dla 

miejsca studiowania studenta. 

2.  W przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub dokumentacja jest 

niekompletna,  zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm/, wzywa się 

wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni,  

z pouczeniem że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

3. Przyznane świadczenia pomocy materialnej będą wypłacone w okresach miesięcznych,  

pod warunkiem zapewnienia przez Ministra Edukacji i Nauki dostępnych środków 

finansowych.  

4. Rozstrzygnięcia dotyczące przyznania lub odmowy przyznania świadczeń  pomocy 

materialnej, o których mowa w § 3 ust. 1 są decyzjami administracyjnymi  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm/.  

5. Decyzje, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 doręczane są studentom na piśmie,  
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za potwierdzeniem odbioru w Dziekanacie. Decyzje nieodebrane w terminie 14 dni  

od daty ich podjęcia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej,  na adres wskazany 

przez studenta w ankiecie osobowej, ze skutkiem doręczenia. 

 

§ 6 

1. Świadczenia pomocy materialnej o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, przyznawane są 

na rok akademicki, tj. - z pominięciem miesięcy wakacyjnych – tj. na okres 10 miesięcy. 

2. Świadczenie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przyznawane jest na semestr. 

3. Student zobowiązany jest do powiadomienia organu przyznającego świadczenia  

o wszelkich zmianach jego sytuacji osobowej i materialnej, mogących mieć wpływ na 

przyznanie, wysokość i prawo do stypendium socjalnego. 

4.  Decyzja o przyznaniu świadczeń, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, wygasa z ostatnim 

dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu: 

1) uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w ust. § 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3,  

2) skreślenia z listy studentów,  

3) upływu okresu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 i ust. 4. 

5. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3    

Regulaminu, nie może być wyższa niż 38 % wynagrodzenia profesora.  

 

§7 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora, 

zapomogę i stypendium Ministra, tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku 

studiów.  

2. Świadczenia, o których mowa w § 3  ust. 1-4:  

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. 

3.  Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 

tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
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5. Student ubiegający lub otrzymujący stypendium dla osób niepełnosprawnych, niezwłocznie 

powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do 

świadczenia na podstawie ust. 2 i 3. 

6.  Student, który uzyskał świadczenie pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych 

danych, niezależnie od odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie, zostaje 

pozbawiony świadczeń pomocy materialnej, a pobrane kwoty stypendium podlegają 

zwrotowi w całości. 

7.  Student, który powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów  

z powodu niezaliczenia roku nie może otrzymywać stypendium Rektora.  

8.   Stypendia: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych oraz 

zapomoga nie przysługują studentowi, który w danym roku akademickim przebywa na 

urlopie dziekańskim. 

9.  Student traci prawo do przyznanych świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1-4  

       w przypadku: 

 1)    skreślenia z listy studentów, o którym mowa § 6 ust. 4 pkt 2,  

 2) stwierdzenia, że uzyskał świadczenie pomocy materialnej na podstawie          

nieprawdziwych danych, 

   3)    pisemnej rezygnacji ze świadczeń, 

      4)  zawieszenia studenta w prawie do świadczenia, na określony czas, prawomocnym    

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.  

5) zmiany sytuacji materialnej lub liczby członków rodzinny, która powoduje 

przekroczenie ustalonego kryterium dochodowego uprawniającego do pobrania 

stypendium socjalnego, 

6)  utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

7)  uzyskanie świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów,  

8)  uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, 

       9)  upływu 6 letniego okresu studiowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 i ust. 4, 

       10) zaistnienia innych przyczyn mających wpływ na utratę  prawa do świadczeń. 

10. Student, który pobrał nienależne świadczenie z powodu okoliczności, o których mowa  

w ust. 9 zobowiązany jest do ich zwrotu. 

11. Student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej składa oświadczenie, w którym 

wskazuje rachunek bankowy, na który w przypadku przyznania świadczeń, Uczelnia 

dokonywać będzie przelewu środków. 
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               II. TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY                         

MATERIALNEJ 

 

§8 

1. Rektor w porozumieniu z RUSS, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych,  

o których mowa w art. 365 ust. 3 ustawy, określając próg dochodu na osobę w rodzinie 

studenta uprawniający go do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokość 

poszczególnych świadczeń stypendialnych i maksymalną wysokość zapomogi. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, 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. 

3. Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku 

studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być 

przyznane jednemu studentowi.  

4. Fundusz stypendialny w Uczelni stanowią środki finansowe przyznane na pomoc 

materialną dla studentów na mocy art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz zwiększenia z innych 

źródeł. 

5. Środki funduszu stypendialnego wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub  

z naruszeniem art. 91 ust. 3 lub art. 414 ust. 3 podlegają zwrotowi do funduszu ze 

środków finansowych Uczelni innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu 

państwa.  

6. Podziału dotacji dokonuje się na podstawie informacji przekazanych Rektorowi przez 

Dziekana o liczbie studentów ogółem, w tym uprawnionych do ubiegania się  

o świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1.  

7. Rektor w porozumieniu z RUSS ustala próg dochodu na osobę w rodzinie studenta 

uprawniający go do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne  

w zwiększonej wysokości oraz określa sposób ustalania miesięcznej wysokości 

stypendium socjalnego i kwoty bazowej; stawki stypendium dla niepełnosprawnych  

w zależności od stopnia niepełnosprawności, stawki stypendium Rektora oraz minimalną  

i maksymalną wysokość zapomogi.  

8. Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w §3 ust. 1 są przyznawane  

w każdym semestrze, według aktualnych potrzeb określonych w szczególności na 

podstawie ilości studentów pobierających te świadczenia. Wysokość stawek świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów może ulec zmianie w trakcie trwania roku 

akademickiego. 
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9. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego pozostają 

w funduszu na rok następny. 

10.Środki funduszu stypendialnego wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem  

lub z naruszeniem art. 91 ust. 3 lub art. 414 ust. 3, podlegają zwrotowi do funduszu ze 

środków finansowych Uczelni innych, niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budżetu 

państwa. 

11. Uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w § 3 ust. 1 własny fundusz  

na stypendia za wyniki w nauce dla studentów. Zasady przyznawania tych stypendiów są 

ustalane w uzgodnieniu odpowiednio z RUSS 

III STYPENDIUM SOCJALNE 

§9 

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

materialnej. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

2. Stypendium wypłacane jest co miesiąc z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne 

w zwiększonej wysokości z tytułu niepełnosprawności najbliższego członka rodziny,  

o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 6, Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 

Nr 11 do Regulaminu, do którego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności 

członka rodziny, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt. 2-4. Kwota zwiększenia stypendium 

socjalnego podlega zwielokrotnieniu, w przypadku posiadania w rodzinie większej liczby 

osób, o których mowa powyżej.  

4.  O świadczenia, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt. 1-4 oraz stypendium Ministra, o którym    

mowa w § 3 ust. 2 może ubiegać się: 

1) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

    długoterminowego Unii Europejskiej; 

2) cudzoziemiec, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 35  

z późn.zm.); 

3)  cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)  cudzoziemiec - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 
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jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r.  

o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości 

językowej C1; 

5)   posiadacz Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia  

polskiego pochodzenia; 

6) cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

      7) cudzoziemiec, 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 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego 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. 

5.  O stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora i zapomogę może ubiegać 

się również 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. 

6.  Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 5, uważa się osoby wymienione w art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.). 

 

§10 

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

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

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn., zm.), 

z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1, 

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, 
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c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów 

o systemie oświaty, 

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa 

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

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) 

2.  Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie 

może być:  

1) mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

    o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm); 

2)  większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111,  

z późn. zm.) 

3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie 

stypendium socjalnego, uwzględnia się dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego 

rok akademicki, zwanego dalej rokiem bazowym, w którym student ubiega się o pomoc 

materialną i które osiągane są przez: 

1) studenta, 

2) małżonka studenta, 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku 

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

4.  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 potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu i spełnia jeden z następujących 

warunków: 

1)  ukończył 26. rok życia,  

2)  pozostaje w związku małżeńskim,  

3)  ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 

4)   osiągnął pełnoletność, 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 
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złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 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. 

5.  Student, o którym mowa w ust. 4, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego 

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

Formularz oświadczenia o samodzielności finansowej stanowi Załącznik Nr 6  

do Regulaminu. 

§ 11 

1.  Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są dochody uzyskane za ostatni rok 

kalendarzowy poprzedzający rok akademicki na postawie: 

1) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o wysokości 

dochodów lub o ich braku za rok bazowy, w którym student ubiega się o świadczenie, 

uzyskanych przez osoby pełnoletnie, o których mowa w § 10 ust. 3, jeżeli te dochody 

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych – Załączniki Nr 2 lub 2a do Regulaminu,  

na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

31.07.2017 r. w sprawie sposobu i tryb postępowania w sprawach o przyznanie 

świadczeń rodzinnych oraz zakresie informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),  

2) 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 opłacanego podatku, 

b) wysokości przychodu, 

c) stawce podatku, 

d) wysokości opłaconego podatku 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny  

3)  oświadczenie osób pełnoletnich, o których mowa w § 10 ust. 3 o uzyskaniu innych 

dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub o braku takich dochodów  

w roku bazowym – Załącznik Nr 3 do Regulaminu na podstawie rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. w sprawie sposobu 

i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresie 

https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/17066846_art%2823%29_3?pit=2017-09-07
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
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informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach  

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),  

4) oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu po roku bazowym,  jeżeli osoby 

pełnoletnie, o których mowa § 10 ust. 3  rozliczają się na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne – Załącznik Nr 4 do Regulaminu na podstawie rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r., w sprawie sposobu 

i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresie 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach  

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466), 

 5)  oświadczenie o liczbie miesięcy, w których uzyskiwany był dochód w roku bazowym. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Regulaminu, 

 6) inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium 

socjalnego oraz  kwoty zwiększenia stypendium socjalnego, w tym: 

 -  orzeczenie o niepełnosprawności,  stopniu niepełnosprawności: studenta lub członka    

rodziny ( w przypadku, ubiegania się o kwotę zwiększenia stypendium socjalnego). 

- 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, odpis wyroku       

zasądzający alimenty, 

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

       -  oświadczenie studenckie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej dzieci lub 

rodzeństwa wnioskodawcy pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.  

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9  do Regulaminu: 

- oświadczenie lub aktualne zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt 

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

bezrobotnego studenta studiów niestacjonarnych lub członków jego rodziny 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, o których mowa w § 10 ust. 3. 

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,  

- umowę dzierżawy w przypadku oddania w dzierżawę części lub całości znajdującego 

się w posiadaniu rodzinny gospodarstwa rolnego, 

- akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku studenta posiadającego własną 

rodzinę), 

https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
https://sip.lex.pl/#/act/18621262/2241123/sposob-i-tryb-postepowania-w-sprawach-o-przyznanie-swiadczen-rodzinnych-oraz-zakres-informacji...?cm=SREST
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7)  oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, o których mowa w § 10 ust. 3  

             pkt. 2-4 (dane na dzień złożenia wniosku wypełnione w Załączniku Nr 1 do    

       Regulaminu).   

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

użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu  

z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 333). 

3.  Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej  

1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu 

osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, 

nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku uzyskiwania dochodów  

z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

4.  Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny  

i wysokość tych alimentów dokumentuje się odpisem prawomocnego wyroku sądu lub  

odpisem protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami 

lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów. 

Dochód pomniejsza się o kwotę faktycznie płaconych alimentów. 

5. W przypadku pobierania alimentów należy przedłożyć wyrok sądu o przyznaniu  

i wysokości alimentów lub ugody sądowej. Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest 

niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej należy przedłożyć przekazy 

lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów 

lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji,  

a także o wysokości częściowo wyegzekwowanych alimentów. 

6. W przypadku gdy student lub osoba samotnie wychowująca studenta nie ubiegała się  

o świadczenia alimentacyjne na rzecz studenta od drugiego z rodziców – stypendium 

socjalne nie przysługuje, chyba że: 

1) rodzice lub jedno z rodziców studenta nie żyje, 

2) ojciec studenta jest nieznany, 

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone, 

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

studenta i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na 
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rzecz   tego studenta, 

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.   

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

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

rentę, zasiłek przedemerytalny, śmierci najbliższego członka rodziny itp.) w trakcie roku 

akademickiego powinna zostać należycie udokumentowana. W przypadku utraty dochodu 

do dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych w roku bazowym, 

należy dodatkowo dołączyć: 

 1)  podanie o odliczenie dochodu utraconego - wzór stanowi  Załącznik Nr 16 do 

           Regulaminu, 

 2) oddzielne zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, o których mowa  

     w ust § 11 ust. 1 pkt. 1 (w przypadku utraty dochodu w roku bazowym przez jednego  

     z małżonków) 

3) świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika podatku od dochodu albo inny dokument   

    potwierdzający fakt utraty dochodu, 

      4) dokument określający datę, wysokość i rodzaj utraconego, 

5) decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej. 

8.  Za utratę źródła dochodu rozumie się: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 31stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym /t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 419 z późn.zm/.  

5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem  

jej wykonywania w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej  

do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów, w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej  

do świadczeń alimentacyjnych,  

8) utratą świadczenia rodzicielskiego, 
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9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

10) utratą stypendium doktoranckiego, określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy. 

9.  W przypadku przyznania świadczeń stypendialnych po uwzględnieniu utraty dochodu  

z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności 

gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do 

świadczeń stypendialnych weryfikuje się z uwzględnieniem ust. 8.  

10. Za uzyskanie źródła dochodu rozumie się: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 31stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym. 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania  

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16 b ustawy z dnia 20.12.1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, 

8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

9) uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy. 

 11. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia 

pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub 

dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów  

i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego 

pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli 

pozarolniczą działalność gospodarczą.  

12.  Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania ani utraty dochodów. 

   13. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku bazowym, ustalając 

dochód, 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. 



14 

 

14. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku bazowym dochód ustala 

się na podstawie dochodu powiększonego kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest 

uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń. Do wniosku należy dołączyć wniosek 

o ponowne przeliczenie dochodu – wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 16 do 

Regulaminu oraz dokument, w tym oświadczenie określające datę uzyskania dochodu 

oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku 

uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny.  

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

lub obniżenie jego wysokości, świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej 

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

nastąpiło uzyskanie dochodu.  

15. Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconego aktu małżeństwa. 

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

przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę. 

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

całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi za pobyt, ustalając dochód studenta 

w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osób przebywającej w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

18. Organ 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. 

19. Organy, o których mowa w  § 4 ust. 1 i 3 może przyznać studentowi stypendium socjalne 

w przypadku, o którym mowa w ust. 18, 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. 

20. Student wraz z wnioskiem może złożyć kserokopie dokumentów, jednakże w momencie 

ich składania zobowiązany jest przedstawić do wglądu oryginały. 

21. Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do udowodnienia sytuacji materialnej 

rodziny stanowi Załącznik Nr 15 do Regulaminu. 
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IV. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 12 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.  

Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 13 do Regulaminu. 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres roku 

akademickiego w rozumieniu § 6 ust. 1 Regulaminu na wniosek studenta, jednak  

nie dłużej niż na okres obowiązywania  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

3. Po wygaśnięciu ważności orzeczenia o niepełnosprawności student winien przedłożyć 

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

została orzeczona. 

4. Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

wstrzymuje się wypłatę stypendium od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wygasła ważność orzeczenia. 

5. W przypadku, kiedy ciągłość nie jest zachowana, student winien złożyć nowy wniosek  

o przyznanie stypendium, które będzie wypłacone od miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym wniosek został złożony. 

 

             V. STYPENDIUM REKTORA  

  

§ 13 

1. O stypendium Rektora może ubiegać się student począwszy od drugiego roku studiów. 

Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 12 do Regulaminu. 

2.   Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia  

egzaminu maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

3.  Stypendium Rektora może otrzymywać student, który w  przepisanym terminie zaliczył 

rok akademicki tj. do 30 września. 

4. Stypendium Rektora może otrzymywać student, który spełnia wymagania określone  

w ust. 3 oraz: 
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1) uzyskał za poprzedni rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,2; a jego 

wniosek został potwierdzony przez Dziekanat, 

2) w poprzednim roku akademickim uzyskał udokumentowane osiągnięcia naukowe 

a jego wniosek studenta został potwierdzony przez opiekuna Koła Naukowego lub 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, 

3) w poprzednim roku akademickim uzyskał udokumentowane osiągnięcia artystyczne 

lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym,  a jego wniosek studenta został pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana 

oraz RUSS. 

5.  Student może otrzymywać stypendium Rektora wyłącznie w jednej z czterech kategorii    

tzn.: 

1) za wysoką średnią ocen, 

2) za osiągnięcia naukowe, 

3) za wysokie wyniki sportowe co najmniej na poziomie krajowym,  

4) za osiągnięcia artystyczne. 

6. We wniosku o przyznanie stypendium Rektora, student wskazuje, które kryterium, 

wymienione w ust. 4 stanowi podstawę jego wniosku. Każde z kryteriów student 

zobowiązany jest udowodnić poprzez załączenie odpowiednich dokumentów. 

7. Student, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz posiada inne osiągnięcia (naukowe, 

sportowe lub artystyczne) może zaznaczyć we wniosku o przyznanie stypendium Rektora 

jednocześnie wszystkie kryteria, które spełnia. W przypadku, gdy student znajdzie się na 

wszystkich listach rankingowych, wówczas Rektor przyznaje stypendium, z listy z której 

pozycja studenta jest najkorzystniejsza.  

8. W przypadku niewykorzystania pełnej liczby możliwych do przyznania stypendiów za 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, Rektor może zwiększyć odpowiednio 

liczbę stypendiów za wysoką średnią ocen. 

§ 14 

1. Stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen może otrzymać student, który spełnił 

warunki określone w § 13 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 1. 

2. Stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen otrzymuje nie więcej niż 10% 

studentów każdego kierunku studiów, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i  § 16 ust. 1. 

3. Punkty za wysoką średnią ocen wyznaczane są od średniej ocen 4,200 do 5,500, przy 

czym za średnią 4,200 student uzyskuje 20,0 pkt. natomiast za średnią 5,500 uzyskuje  

150 pkt. Przykład: średnia 4,234 - 23,4pkt.; średnia 4,856- 85,6pkt. 
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4. Średnia ocen to średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z zaliczeń  

i egzaminów w poprzednim roku akademickim wraz z ocenami niedostatecznymi  

z wyłączeniem ocen z przedmiotów: wychowanie fizyczne i praktyki zawodowe. 

5. Średnią ocen student wylicza samodzielnie z dokładnością do trzeciego miejsca  

po przecinku. Weryfikacji i potwierdzenia wyliczonej przez studenta średniej ocen, 

dokonuje na wniosku pracownik Dziekanatu. Absolwenci innych uczelni składają 

zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów I stopnia wraz z indeksem. 

6. W przypadku, gdy 10% studentów każdego kierunku studiów wybranych na danym roku 

stanowi liczba niecałkowita zaokrągla się matematycznie w następujący sposób: do 0,49 

osoby w dół do liczby całkowitej, a od 0,5 osoby w górę do liczby całkowitej,  

z zastrzeżeniem, że stypendium musi otrzymać co najmniej jedna osoba. 

7. Dla potrzeb przyznania stypendium Rektora ustala się, że w przypadku, gdy skala ocen  

w Uczelni, z której zostali przyjęci studenci, jest szersza wówczas: przy skali ocen  

z najwyższą oceną 6,00 - średnia ocen z ostatniego roku studiów dzieli się przez 

współczynnik 1,2 i przydziela punkty za średnią. 

§ 15 

1. Stypendium Rektora z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych może otrzymać 

student, który w poprzednim roku studiów uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 

które klasyfikują go na liście rankingowej obejmującej nie więcej niż 1% liczby 

studentów Uczelni każdego kierunku studiów, którzy uzyskali największą liczbę punków 

za osiągnięcia naukowe lub artystyczne na danym kierunku. 

2. Przez osiągnięcia naukowe (aktywność naukową) rozumie się: 

1) uzyskanie grantu badawczego - 150 pkt. 

2) udział w pracach badawczych w Uczelni lub innym obiekcie naukowym - 120 pkt. 

3) artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym - 100 pkt. 

4) uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej np.: ERASMUS - 95 pkt. 

5) artykuł w czasopiśmie nierecenzowanym - 70 pkt. 

6) hasło encyklopedyczne - 65 pkt. 

7) udokumentowana i uznana praca w kole naukowym - 55 pkt. 

8) czynny udział w sesjach naukowych, seminariach, konferencjach (wygłoszenie 

referatu, który zostanie udokumentowany w publikowanym sprawozdaniu  

z konferencji): 

- sesja zagraniczna - 80 pkt. 

- sesja międzynarodowa w kraju (sesja z udziałem co najmniej dwóch prelegentów 
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obcokrajowców) - 65 pkt. 

- sesja ogólnopolska (sesja poza uczelnią i regionem) - 60 pkt. 

- sesja lokalna (sesjach w ramach uczelni w regionie) - 55 pkt. 

3. Przez osiągnięcia artystyczne rozumie się: 

1) zajęcie I - X miejsca w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach - 

100 pkt. 

2) zajęcie I - V miejsca w ogólnopolskich konkursach, przeglądach, festiwalach - 50 pkt. 

3) prezentacja własnych prac artystycznych (wernisaż, wystawa) - 40 pkt. 

4) prezentacja własnego utworu muzycznego (np.: koncert) - 40 pkt. 

5) uznana działalność w zespole muzycznym, tanecznym - 20 pkt. 

4. Minimalna liczba punktów, która kwalifikuje studenta do otrzymania stypendium  

w kategorii osiągnięć naukowych wynosi 55 pkt. 

5. Za osiągnięcia naukowe nie uznaje się osiągnięć uzyskanych w związku z realizacją 

obowiązków studenta wynikających z planu i programu kształcenia. Osiągnięcia te muszą 

być związane z dodatkową, nieobowiązkową aktywnością studenta. 

6. Lista rankingowa jest sporządzana na podstawie punktów za poszczególne osiągnięcia  

i jest do wglądu w Dziekanacie. 

 

§ 16 

1. Stypendium Rektora z tytułu posiadania wysokich wyników sportowych może otrzymać 

student, który w poprzednim roku studiów uzyskał wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, które klasyfikują go na liście 

rankingowej obejmującej nie więcej niż 1% liczby studentów Uczelni każdego kierunku 

studiów. 

2. Osiągnięcia sportowe odpowiadają następującym kategoriom i punktacji: 

Kategoria A (max. 100 pkt.; min. 80 pkt.): 

1) uczestnicy igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw 

Europy, uniwersjad, akademickich mistrzostw świata*, 

2) zajęcie do V miejsca w akademickich mistrzostwach Europy, 

3) medaliści mistrzostw Polski*, 

4) gra w państwowej najwyższej lidze rozgrywkowej *, 

5) aktualna mistrzowska klasa sportowa*. 
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Kategoria B (max. 80 pkt.; min. 60 pkt.): 

1) medaliści akademickich mistrzostw Polski, mistrzostw Polski szkół wyższych, 

2) podstawowi zawodnicy zespołów pierwszoligowych (tzn. zawodnicy, którzy 

rozegrali minimum 50% spotkań w lidze)*, 

3) zajęcie do VIII miejsca w dyscyplinach indywidualnych mistrzostw Polski*, 

4) legitymowanie się I klasą sportową w sportach indywidualnych*, 

5) medaliści mistrzostw świata lub mistrzostw w sportach indywidualnych*, 

6) medaliści mistrzostw świata lub mistrzowska klasa sportowa w dyscyplinach 

nieolimpijskich. 

* (dotyczy dyscyplin i konkurencji olimpijskich) 

Kategoria C (max. 60 pkt.; min. 40 pkt.): 

1) medaliści akademickich mistrzostw Polski w typach uczelni, 

2) finaliści bądź pierwsza szesnastka akademickich mistrzostw Polski, 

3) zawodnicy lig centralnych w sportach indywidualnych i zespołowych (minimum II 

liga - 50% rozegranych spotkań), 

4) medaliści mistrzostw Europy i mistrzostw Polski lub I klasa sportowa w dyscyplinach 

nieolimplijskich. 

3. Student, który reprezentuje w rozgrywkach akademickich Uczelnię lub uczelniany klub 

sportowy Tarnowskiej Szkoły Wyższej w swoich dyscyplinach otrzymuje dodatkowo  

- 20pkt.  

§ 17 

1. Student może otrzymywać stypendium Rektora oraz stypendium Ministra. Otrzymanie 

tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz 

prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu 

terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. 

2. Wysokość stypendium Rektora ustala rektor w porozumieniu z RUSS. 
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VI. ZAPOMOGI 

 

§ 18 

1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo  

w trudnej sytuacji życiowej, jeżeli wniosek o jej przyznanie został złożony nie później niż 

w okresie trwania roku akademickiego.  

2.   O przyznanie zapomogi może ubiegać się student z powodu: 

1) ciężkiej i przewlekłą choroby studenta i członka jego rodziny studenta, o którym 

mowa  § 10 ust. 3,   

2) śmierci członka najbliższej rodziny, 

3) nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ student lub członek rodziny studenta,  

o którym mowa § 10 ust. 3, 

4) kradzieży lub rabunku, 

5) klęski żywiołowej np. powódź, pożar, wichura, 

6) urodzenia dziecka 

7) innego zdarzenia losowego, które - zdaniem Dziekana – kwalifikuje studenta do 

otrzymania zapomogi. 

3.   Student ubiegający się o zapomogę winien złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyznanie zapomogi zawierający szczegółowe uzasadnienie - Załącznik 

14 do Regulaminu, 

2) dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia, będącego przyczyną trudnej 

sytuacji życiowej (np. zaświadczenia o stanie zdrowia, z Policji, Straży Pożarnej, 

Straży Miejskiej, ZOZ-u ubezpieczyciela, samorządu terytorialnego, odpis aktów 

stanu cywilnego itp). 

4. Zapomogę przyznaje Dziekan i wypłacana jest w formie pieniężnej. 

5. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim. 

6. Z tytułu tego samego zdarzenia student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz,  

z wyjątkiem sytuacji spowodowanej ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej 

rodziny, o którym mowa § 10 ust. 3. 

7. Niedopuszczalne jest kumulowanie zapomóg z tytułu różnych zdarzeń, za wyjątkiem 

wymienionych w ust. 2 pkt. 2 i 3. 
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§ 19

1. Wszelkie kompetencje Rektora lub Dziekana wynikające z niniejszego Regulaminu 

wykonują odpowiednio: 

1) z upoważnienia Rektora - Prorektor, 

2) z upoważnienia Dziekana - Prodziekan. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Ustawy oraz przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także ustawy  

o świadczeniach rodzinnych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

3. Szczegółowe wymogi w zakresie składania wniosków, ich dokumentowania, wypełniania 

formularzy itp. zawiera Załącznik nr 15 do Regulaminu. 

4. Formularze wniosków i załączników do wniosków są dostępne w Dziekanacie oraz  

do pobrania ze strony internetowej Uczelni i stanowią następujące Załączniki do 

niniejszego Regulaminu:  

Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

Załącznik Nr 2 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

Załącznik Nr 2a – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców 

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o ilości miesięcy 

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia 

Załącznik Nr 9 – Oświadczenia studenckie 

Załącznik Nr 10 – Oświadczenie ogólne 

Załącznik Nr 11 – Oświadczenie studenta ubiegającego się o kwotę zwiększenia 

stypendium socjalnego z tytułu niepełnosprawności członka rodziny 

Załącznik Nr 12 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora 

Załącznik Nr 13 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Załącznik Nr 14 – Wniosek o przyznanie zapomogi 

Załącznik Nr 15 – Informacje 

Załącznik Nr 16 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 

http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-STYPENDIUM-SOCJALNEGO.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-ZA%C5%9AWIADCZENIE-Z-URZ%C4%98DU-SKARBOWEGO.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-2a-O%C5%9AWIADCZENIE-CZ%C5%81ONKA-RODZINY-O-DOCHODZIE-PODLEGAJ%C4%84CYM-OPODATKOWANIU-PODATKIEM-DOCHODOWYM-OD-OS%C3%93B-FIZYCZNYCH.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-2a-O%C5%9AWIADCZENIE-CZ%C5%81ONKA-RODZINY-O-DOCHODZIE-PODLEGAJ%C4%84CYM-OPODATKOWANIU-PODATKIEM-DOCHODOWYM-OD-OS%C3%93B-FIZYCZNYCH.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-O%C5%9AWIADCZENIE-CZ%C5%81ONKA-RODZINY-O-DOCHODZIE-NIEPODLEGAJ%C4%84CYM-OPODATKOWANIU-PODATKIEM-DOCHODOWYM-OD-OS%C3%93B-FIZYCZNYCH.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-O%C5%9AWIADCZENIE-CZ%C5%81ONKA-RODZINY-O-DOCHODZIE-NIEPODLEGAJ%C4%84CYM-OPODATKOWANIU-PODATKIEM-DOCHODOWYM-OD-OS%C3%93B-FIZYCZNYCH.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-4-O%C5%9AWIADCZENIE-CZ%C5%81ONKA-RODZINY-ROZLICZAJ%C4%84CEGO-SI%C4%98-NA-PODSTAWIE-PRZEPIS%C3%93W-O-ZRYCZA%C5%81TOWANYM-PODATKU-DOCHODOWYM.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-4-O%C5%9AWIADCZENIE-CZ%C5%81ONKA-RODZINY-ROZLICZAJ%C4%84CEGO-SI%C4%98-NA-PODSTAWIE-PRZEPIS%C3%93W-O-ZRYCZA%C5%81TOWANYM-PODATKU-DOCHODOWYM.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-5-O%C5%9AWIADCZENIE-O-WYSOKO%C5%9ACI-SK%C5%81ADEK-NA-UBEZPIECZENIE-ZDROWOTNE.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-6-O%C5%9AWIADCZENIE-STUDENTA-O-NIEPROWADZENIU-WSP%C3%93LNEGO-GOSPODARSTWA-DOMOWEGO-Z-%C5%BBADNYM-Z-RODZIC%C3%93W.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-6-O%C5%9AWIADCZENIE-STUDENTA-O-NIEPROWADZENIU-WSP%C3%93LNEGO-GOSPODARSTWA-DOMOWEGO-Z-%C5%BBADNYM-Z-RODZIC%C3%93W.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-7-O%C5%9AWIADCZENIE-O-ILO%C5%9ACI-MIESI%C4%98CY.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-8-O%C5%9AWIADCZENIE-O-POZOSTAWANIU-BEZ-ZATRUDNIENIA.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-9-O%C5%9AWIADCZENIA-STUDENCKIE.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-10-O%C5%9AWIADCZENIE-OG%C3%93LNE.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-11-O%C5%9AWIADCZENIE-STUDENTA-UBIEGAJ%C4%84CEGO-SI%C4%98-O-KWOT%C4%98-ZWI%C4%98KSZENIA-STYPENDIUM-SOCJALNEGO-Z-TYTU%C5%81U.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-11-O%C5%9AWIADCZENIE-STUDENTA-UBIEGAJ%C4%84CEGO-SI%C4%98-O-KWOT%C4%98-ZWI%C4%98KSZENIA-STYPENDIUM-SOCJALNEGO-Z-TYTU%C5%81U.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-12-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-STYPENDIUM-REKTORA.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-13-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-STYPENDIUM-DLA-OS%C3%93B-NIEPE%C5%81NOSPRAWNYCH.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-14-WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-ZAPOMOGI.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-15-INFORMACJE.pdf
http://www.tszw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-16-WNIOSEK-O-PONOWNE-PRZELICZENIE-DOCHODU.pdf
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5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Rektor.  

6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  

  od 1 października 2021 r.  

 

        Przewodniczący             Rektor 

Rady Uczelnianej        Tarnowskiej Szkoły Wyższej 

  Tarnowskiej Szkoły Wyższej 


