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Załącznik  
do Zarządzenia nr 81/21  
z dnia 18.08.2021 r. 

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW 

SZKOŁY WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin świadczeń dla studentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogi oraz stypendium Rektora-Komendanta; 

2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendium socjalnego, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora-Komendanta, jak 

również kryteria i tryb przyznawania zakwaterowania w domach studenckich prowadzonych 

przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz sposób wypłacania świadczeń dla 

studentów; 

3) sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta; 

4) tryb powoływania oraz skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej. 

2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie świadczeń dla studentów Szkoły Wyższej Wymiaru 

Sprawiedliwości oznaczają: 

1) regulamin – Regulamin świadczeń dla studentów Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; 

2) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478, 619 i 1630); 

3) Rektor – Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości; 

4) Uczelnia – Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości; 

5) UKS – Uczelnianą Komisję Stypendialną; 

6) OKS – Odwoławczą Komisję Stypendialną; 

7) prorektor – osobę powołaną na stanowisko lub do pełnienia funkcji prorektora, do której 

zakresu kompetencji należy załatwianie spraw studenckich; 

8) student – studenta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. 

3. Przyznając studentom świadczenia określone w niniejszym regulaminie, Uczelnia kieruje się 

zasadami równości dostępu i transparentności prac właściwych organów jak również 

poszanowaniem ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 

4 maja 2016 r.). 

4. Świadczenia dla studentów określone w regulaminie, przyznawane są ze środków funduszu 

stypendialnego, o którym mowa w art. 412 ustawy. 
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§ 2 

1. Zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminu student może ubiegać się o: 

1) stypendium socjalne; 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3) zapomogę; 

4) stypendium Rektora. 

2. Student może ubiegać się ponadto o zakwaterowanie w domu studenckim oraz o zakwaterowanie 

małżonka lub dziecka w domu studenckim.  

 

§ 3 

1. Świadczenia określone w regulaminie przysługują studentom studiów stacjonarnych oraz studiów 

niestacjonarnych prowadzonych przez Uczelnię, z wyłączeniem studentów będących 

funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami 

służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego 

przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie. 

2. Świadczenia określone w regulaminie nie przysługują, jeśli student: 

1) otrzymuje świadczenia na innym kierunku studiów; 

2) pobierał świadczenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych 

studiach magisterskich przez okres co najmniej 6 lat; 

3) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

4) posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje 

studia pierwszego stopnia. 

3. Świadczenia określone w regulaminie nie przysługują również, gdy student uzyskał tytuł zawodowy 

za granicą.  

 

§ 4 

1. Student ubiegający się o świadczenia określone w § 2 ust. 1 albo otrzymujący takie świadczenia 

niezwłocznie powiadamia Uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do 

świadczenia na podstawie § 3 ust. 2. 

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia określonego w regulaminie wygasa z ostatnim dniem miesiąca, 

w którym student: 

1) utracił prawo do świadczenia z powodu okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-4;  

2) został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, 

ukończył studia na tym kierunku lub utracił status studenta danego kierunku w związku ze 

zmianą kierunku studiów; 

3) utracił prawo do pobierania stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku 

studiów, ze względu na upływ terminu określonego w art. 93 ust. 4 ustawy. 

3. Wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia wobec 

studenta kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawie do pobierania świadczeń lub konkretnego 

świadczenia.  
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§ 5 

1. Wysokość świadczeń określonych w regulaminie określa corocznie Rektor w porozumieniu z 

organem przedstawicielskim samorządu studenckiego Uczelni.  

2. Środki na wypłatę świadczeń pochodzą z dotacji podmiotowej. Podział dotacji podmiotowej 

przeprowadza się w ten sposób, że środki przeznaczone na wypłatę stypendium Rektora nie mogą 

stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia Rektora, 

stypendia socjalne oraz zapomogi.  

3. Wysokość stypendium Rektora ustala się przy uwzględnieniu podziału pomiędzy grupę składającą 

się z maksymalnie 10% studentów na każdym kierunku studiów. W przypadku, gdy studentów na 

danym kierunku jest mniej niż 10, stypendium Rektora przyznaje się 1 studentowi. Przy ustalaniu 

liczby studentów otrzymujących stypendium nie uwzględnia się studentów pierwszego roku.  

4. Liczbę studentów każdego kierunku ustala się na dzień 15 października roku akademickiego, na 

okres którego przyznawane są świadczenia. Do liczby studentów nie wlicza się studentów, o których 

mowa w § 3 ust. 1 regulaminu. 

5. Łączna miesięczna wysokość wypłacanego stypendium socjalnego i stypendium Rektora nie może 

być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, ustalanego przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 137 ust. 2 

ustawy.  

 

§ 6  

1. Świadczenia wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 przyznawane są na okres jednego roku akademickiego 

i wypłacane za miesiące od października do lipca w danym roku akademickim.  

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się w każdorazowo w terminie do końca miesiąca, 

za który stypendium to przysługuje. Świadczenia za październik i listopad wypłaca się do końca 

grudnia danego roku akademickiego.  

3. Świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wypłaca się nie częściej niż 2 razy w roku 

akademickim.  

4. Świadczenia określone w regulaminie wypłacane są przelewem na rachunek bankowy studenta, 

wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia.  

 

Rozdział 2 

Tryb powoływania komisji stypendialnych 

 oraz rozpoznawania wniosków o przyznanie świadczenia 

 

§ 7 

1. Świadczenia określone w § 2 ust. 1 regulaminu przyznaje Rektor w drodze decyzji administracyjnej.  

2. Na wniosek organu przedstawicielskiego samorządu studenckiego Uczelni, składany corocznie 

w terminie do dnia 31 października, świadczenia określone w § 2 ust. 1 regulaminu przyznają UKS 

oraz OKS w drodze decyzji administracyjnej.  

3. UKS oraz OKS powołuje Rektor na roczne kadencje. Kadencje UKS i OKS trwają do dnia powołania 

nowych składów tych komisji.  

4. Członków UKS oraz OKS powołuje Rektor, spośród studentów przedstawionych przez organ 

przedstawicielski samorządu studenckiego Uczelni. Rektor powołuje w skład komisji również 
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pracowników Uczelni lub funkcjonariuszy Służby Więziennej, pełniących służbę w Uczelni, 

z zastrzeżeniem, że osoby te powinny stanowić nie więcej niż 1/3 składów UKS i OKS.  

5. Do składów UKS oraz OKS nie powołuje się studentów, o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu. 

6. W skład UKS i OKS wchodzi od 3 do 5 członków. 

7. Rektor, powołując UKS oraz OKS, wskazuje ich przewodniczących oraz po jednym 

wiceprzewodniczącym. 

8. Nie dopuszcza się łączenia jednocześnie członkostwa w UKS oraz OKS, jak również członkostwa 

w jednej z tych komisji oraz pełnienia funkcji w organach samorządu studenckiego Uczelni, komisji 

dyscyplinarnej do spraw studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów oraz 

członkostwa w senacie Uczelni.   

9. Członka UKS lub OKS odwołuje Rektor w wypadku zaistnienia szczególnie istotnych okoliczności 

uniemożliwiających dalsze wykonywanie obowiązków, w szczególności ukarania karą dyscyplinarną 

lub rezygnacji z członkostwa w komisji.  

10. Rektor odwołuje członka UKS lub OKS na wniosek właściwej komisji, przyjęty większością głosów 

wszystkich jej członków. 

11. Rektor stwierdza wygaśnięcie mandatu członka UKS lub OKS w przypadku skreślenia z listy 

studentów Uczelni, ukończenia studiów na Uczelni, wygaśnięcia stosunku zatrudnienia w Uczelni, 

przeniesienia do pełnienia służby poza Uczelnią lub wygaśnięcia stosunku służbowego członka 

komisji będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej albo śmierci członka komisji.  

12. W przypadku powstania wakatu w składzie UKS lub OKS w trakcie ich kadencji, do powołania 

nowego członka komisji ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8 

1. UKS oraz OKS podejmują uchwały, obradując w składzie co najmniej 3 członków, pod 

przewodnictwem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.  

2. Decyzje UKS oraz OKS zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równiej liczby głosów, 

głos przeważający przysługuje prowadzącemu obrady przewodniczącemu lub pod jego nieobecność 

– wiceprzewodniczącemu. 

3. Od decyzji podjętych przez UKS służy studentowi odwołanie do OKS. Odwołanie składa się 

w  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem UKS.  

4. Decyzje wydawane przez UKS lub OKS podpisuje przewodniczący komisji lub z upoważnienia 

przewodniczącego komisji – wiceprzewodniczący. 

5. Przewodniczący kierują pracami komisji oraz wyznaczają terminy ich posiedzeń, w miarę wpływu 

wniosków.  

6. Z każdego posiedzenia UKS oraz OKS sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu. Każdy z członków komisji ma prawo zgłosić zastrzeżenia do 

protokołu.  

7. Członek UKS lub OKS podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie przyznania 

świadczeń, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491). 

8. Nadzór nad działalnością UKS oraz OKS sprawuje Rektor.  

9. Rektor może uchylić decyzję UKS lub OKS podjętą z naruszeniem przepisów prawa lub przepisów 

proceduralnych określonych w regulaminie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  
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10. Od decyzji wydanej przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

11. Infrastrukturę i materiały niezbędne do funkcjonowania UKS i OKS zapewnia Uczelnia.  

12. Członków UKS oraz OKS, jak również pracowników Uczelni, wyznaczonych do załatwiania spraw 

związanych z przyznawaniem świadczeń studentom obowiązuje tajemnica w zakresie posiadanych 

informacji w sprawie sytuacji życiowej studentów ubiegających się o świadczenia. 

13. Rektor upoważnia w formie pisemnej członków UKS oraz OKS, jak również osoby wyznaczone do 

załatwiania spraw związanych z przyznawaniem świadczeń studentom do przetwarzania 

szczególnej kategorii danych, jakimi są dane o stanie zdrowia, sytuacji majątkowej oraz osobistej 

studentów, a także poucza te osoby o obowiązku zachowania powyższych danych w tajemnicy. 

 

§ 9 

1. Świadczenia, określone w § 2, przyznawane są na wniosek studenta, złożony na właściwym 

formularzu, których wzory stanowią załączniki do regulaminu, odpowiednio: 

1) załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego; 

2) załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3) załącznik nr 3 – wzór wniosku o zapomogi; 

4) załącznik nr 4 – wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora; 

5) załącznik nr 5 – wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta. 

2. Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na dany rok akademicki, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4, upływa z dniem 15 października. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek organu przedstawicielskiego samorządu studenckiego 

Uczelni, Rektor może przedłużyć termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na dany rok 

akademicki.  

4. Wnioski określone w ust. 1 pkt 1-4 składa się do Działu Organizacji Kształcenia.  

5. Odwołanie od decyzji UKS oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora składa się 

do właściwego organu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji.  

6. Wnioski o przyznanie świadczeń rozpatrywane są bez nieuzasadnionej zwłoki. 

7. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu wniosku o przyznanie świadczenia.  

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza się każdorazowo oświadczenie o niepobieraniu 

świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów, stanowiące załącznik nr 6 

do regulaminu. 

 

Rozdział 3 

Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 

§ 10 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.  

2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na 

osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie może 

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

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) i 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162). 
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3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymywać student studiów stacjonarnych, 

spełniający kryteria do przyznania stypendium socjalnego oraz zamieszkujący w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do 

Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie, w szczególności jeżeli 

odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania a siedzibą Uczelni wynosi ponad 60 km w linii 

prostej. 

4. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi spełniającemu powyższe 

warunki także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

5. Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

określone w ust. 3, do wniosku o przyznanie stypendium dołącza dokument stanowiący o tytule 

prawnym do lokalu lub oświadczenie o prawie do korzystania z lokalu. 

6. Student, który pobiera stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, zobowiązany jest w ciągu 

7 dni poinformować UKS o: 

1) wykwaterowaniu z domu studenckiego studenta lub jego małżonka; 

2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy, na podstawie której student zamieszkiwał w lokalu 

innym niż pokój w domu studenckim. 

 

§ 11 

O przyznanie stypendium socjalnego 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, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159); 

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

z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) cudzoziemiec – posiadacz 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 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 posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych. 
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§ 12 

1. Podstawą określenia sytuacji materialnej studenta dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego są informacje o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym w ostatnim zakończonym roku kalendarzowym. 

2. Student ubiegający się o stypendium socjalne obowiązany jest udokumentować sytuację materialną 

swoją oraz członków swojej rodziny, dostarczając wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy lub 

inny organ publiczny zaświadczenia oraz oświadczenia o przychodach w roku poprzedzającym rok, 

w którym składany jest wniosek, złożone przez rodziców (opiekunów) studenta oraz innych 

wspólnie zamieszkałych członków rodziny, w tym studenta. Wzory oświadczeń stanowią załączniki 

do regulaminu: 

1) załącznik nr 7 – wzór oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

2) załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym. 

3. Organ przyznający stypendium może przyjąć za podstawę średni miesięczny dochód brutto 

w okresie późniejszym niż określony w ust. 1, jeśli dostarczone dokumenty wskazują, że sytuacja 

materialna studenta uległa istotnej zmianie w sposób trwały. Wówczas student obowiązany jest 

przedstawić: 

1) dokumenty, o których mowa w ust. 2; 

2) dokumenty potwierdzające stałe zmniejszenie przychodów w stosunku do wykazanych za 

ostatni zamknięty rok kalendarzowy. 

 

§ 13 

1. Wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny studenta ustala się na podstawie 

oświadczenia składanego przez studenta, popartego odpowiednimi dowodami. 

2. Przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny 

studenta, w celu ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego, uwzględnia się 

dochody osiągane przez: 

1) studenta; 

2) małżonka studenta; 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta; 

4) osoby 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. 

3. Miesięczną wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny studenta, uprawniającą 

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

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 oraz art. 420 ust. 1 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), 
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c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów 

albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów 

o systemie oświaty, 

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. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551 i 1574). 

4. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do otrzymania 

stypendium socjalnego przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten 

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 (Dz. U. z 2020 

r. poz. 333). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 

pozarolniczych dochody te sumuje się. 

5. Organ właściwy do przyznania stypendium socjalnego odmawia przyznania świadczenia 

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 albo 

centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 

6. Organ właściwy do przyznania stypendium socjalnego może przyznać studentowi to świadczenie 

w przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług 

społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz 

student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

 

§ 14 

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 w § 13 ust. 2 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 złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, 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. 

2. Student, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 
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§ 15 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student 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. z 2021 r. poz. 573). 

 

Rozdział 4 

Stypendium Rektora 

 

§ 16 

1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie 

wniosku o przyznanie stypendium Rektora uzyskał wysoką średnią ocen, posiadał osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym. 

2. O stypendium Rektora może ubiegać się 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. Studentowi przysługuje stypendium, którego podstawą są wyniki w nauce, pod warunkiem, że 

ukończył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów, został zarejestrowany na 

kolejny rok akademicki studiów i osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,00.  

4. Na potrzeby ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium Rektora, za rok akademicki uważa 

się następujące po sobie kolejno ostatnie semestry zimowy i letni lub kolejno ostatnie semestry 

letni i zimowy w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, z zastrzeżeniem ust. 

5. 

5. Za ukończenie roku studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów uważa się uzyskanie 

w danym roku studiów pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń, przewidzianych 

programem studiów danego roku. 

 

§ 17 

1. Student powracający z urlopu może się ubiegać o stypendium Rektora na podstawie osiągnięć 

uzyskanych w roku studiów poprzedzającym urlop. 

2. Po zakończeniu urlopu wypłata stypendium Rektora jest wznawiana na wniosek studenta, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Po wznowieniu wypłaty stypendium Rektora wypłacane jest w aktualnie obowiązującej wysokości, 

przy czym: 

1) łączny okres wypłacania stypendium Rektora przed i po wznowieniu wypłat jest równy okresowi, 

na który stypendium zostało przyznane; 

2) stypendium Rektora wypłacane jest do końca okresu, na jaki zostało przyznane. 
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§ 18 

1. Studenci, którzy wnioskują o przyznanie stypendium Rektora otrzymują punkty za: 

1) średnią ocen, zgodnie ze wzorem: (S – 3,999) x 200, gdzie „S” oznacza roczną średnią ocen 

obliczoną zgodnie postanowieniami regulaminu studiów w Uczelni; 

2) udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. Punkty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zaokrągla się w górę. Maksymalna liczba punktów 

przyznawana studentowi za średnią wynosi 200. 

3. Szczegółowe zasady uznawania osiągnięć studenta, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na potrzeby 

ustalenia prawa do stypendium Rektora SWWS określa załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.  

4. Stypendium Rektora przyznawane jest na podstawie listy rankingowej sporządzanej dla każdego 

kierunku studiów prowadzonych w Uczelni. 

5. Lista rankingowa jest podzielona na progi punktowe, które warunkują wysokość przyznanego 

stypendium Rektora. 

 

§ 19 

1. Po przeprowadzeniu postępowania w pierwszej instancji, prawo do pobierania stypendium Rektora 

przyznaje się nie więcej niż 8% liczby studentów każdego kierunku studiów. 

2. Na skutek uwzględnienia odwołań w przedmiocie decyzji dotyczących stypendium Rektora można 

przyznać stypendium większej liczbie studentów niż określonej w ust. 1, jednak nie więcej niż 10% 

liczby studentów na danym kierunku studiów.  

3. W przypadku uchylenia decyzji UKS i przekazania jej sprawy do ponownego rozpoznania, ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

4. Przewodniczący UKS w przypadku wpłynięcia odwołania od decyzji dotyczącej stypendium Rektora 

przekazuje przewodniczącemu OKS dane statystyczne obejmujące ogólną liczbę studentów roku i 

kierunku, którego odwołanie dotyczy, a także liczbę przyznanych na tym roku stypendiów Rektora. 

 

§ 20 

Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który: 

1) zaliczył rok z wpisem warunkowym; 

2) powtarza rok lub semestr studiów; 

3) nie otrzymał w ostatnim roku akademickim żadnej pozytywnej oceny; 

4) został ukarany karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do ubiegania się o świadczenia. 

 

Rozdział 5 

Zapomoga 

 

§ 21 

1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

2. Poprzez trudną sytuację życiową należy rozumieć każdy stan lub położenie studenta, które 

w bezpośredni sposób utrudnia mu normalną egzystencję. Poprzez trudną sytuację życiową należy 

rozumieć w szczególności: 

1) śmierć członka najbliższej rodziny; 
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2) chorobę lub uszczerbek na zdrowiu studenta; 

3) klęskę żywiołową, która miała bezpośredni wpływ na pogorszenie się sytuacji życiowej studenta. 

3. Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu sytuacji stanowiącej podstawę do ustalenia 

uprawnienia do pobierania stypendium socjalnego. 

 

§ 22 

1. Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki.  

2. Do wniosku o zapomogę należy załączyć dokumenty potwierdzające, że student znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Student może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia. 

4. Wniosek o zapomogę można złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia 

uprawniającego do ubiegania się o świadczenie. 

 

Rozdział 6 

Zakwaterowanie w domach studenckich 

 

§ 23 

1. Miejsce w domu studenckim przyznaje się na wniosek studenta.  

2. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim rozpatruje Rektor, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1.  

3. Osoba przyjęta na pierwszy rok studiów składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim 

do dnia 15 września.  

4. Student składa wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na kolejny rok w terminie do dnia 

30 kwietnia. 

5. W przypadku odmowy przyznania miejsca w domu studenckim, studentowi przysługuje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.  

 

§ 24 

1. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu 

codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, 

w szczególności, gdy: 

1) student posiada orzeczenie o niepełnosprawności; 

2) student jest cudzoziemcem; 

3) dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza wysokości dochodu uprawniającego 

studenta do ubiegania się o stypendium socjalne; 

4) odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta a miejscem pobierania nauki 

wynosi co najmniej 60 km. 

2. Student ma obowiązek poinformować Uczelnię o rezygnacji z przyznanego miejsca w domu 

studenckim w ciągu 7 dni od daty rezygnacji. Niepoinformowanie o rezygnacji z przyznanego 

miejsca w domu studenckim skutkuje wydaniem decyzji odmownej w kolejnym roku. 
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Rozdział 7 

Przepisy końcowe 

 

§ 25 

Student otrzymujący świadczenia jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić UKS o: 

1) otrzymaniu urlopu długoterminowego; 

2) skreśleniu z listy studentów; 

3) ukaraniu karą dyscyplinarną; 

4) ukończeniu kierunku studiów, na którym je pobierał; 

5) wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 4 ust. 2 lub 3; 

6) zmianie uczelni lub kierunku studiów; 

7) zmianie danych osobowych. 

 

§ 26 

1. Na żądanie Uczelni student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić nienależnie otrzymane 

świadczenia. 

2. W przypadku bezpośredniego przyczynienia się studenta do uzyskania nienależnych świadczeń 

może być on zobowiązany do uiszczenia odsetek ustawowych. 

3. W przypadku podania nieprawdziwych danych mających wpływ na wysokość i prawo do świadczeń 

student ponosi odpowiedzialność karną i dyscyplinarną. 

 

§ 27 

Dokumenty pozyskane od studenta ubiegającego się o przyznanie świadczenia zgodnie z przepisami 

regulaminu, zawierające dane osobowe osób innych niż student, w szczególności dane o stanie 

majątkowym, stanie zdrowia lub dochodach członków rodziny studenta, niezwłocznie po zakończeniu 

postępowania w przedmiocie przyznania świadczenia poddawane są anonimizacji mającej na celu 

usunięcie wszystkich informacji identyfikujących osoby inne niż student, których dokumenty te 

dotyczą.  

 

§ 28 

1. Rektor może upoważnić właściwego prorektora do wykonywania obowiązków i wydawania decyzji, 

o których mowa w niniejszym regulaminie. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 


