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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie 

nr 08/09/2022 z dnia 30 września 2022 r. 

 

 

 

Regulamin świadczeń dla studentów w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie 

 

(tekst jednolity obowiązujący od początku roku akademickiego 2022/2023) 

 

 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1  

 

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły 

Artystycznej w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią”, oraz inne kwestie związane z świadczeniami 

dla studentów, wskazane w art. 95 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  

wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

§ 2  

 

1. Student Uczelni może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:  

1)stypendium socjalne;  

2)stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

     3)stypendium rektora;  

4)zapomoga. 

2. Świadczenia dla studentów są przyznawane ze środków finansowych o których mowa w art. 365 

pkt 3 Ustawy - Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce, z środków funduszu stypendialnego, 

utworzonego przez Uczelnię na podstawie art. 412 ww. Ustawy. 

3. Osoba przyjęta na studia w Uczelni nabywa prawo do korzystania ze świadczeń, o których mowa 

w ust. 1, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie z chwilą złożenia ślubowania w  

Uczelni, z zastrzeżeniem dalszych zapisów  niniejszego Regulaminu.  

4. Stypendium rektora, stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych są 

przyznawane niezależnie od siebie, z zastrzeżeniem § 8 niniejszego Regulaminu.  

5. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz odmowa jego przyznania następują 

w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności art. 51b ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce,  obowiązujących w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni. 

 

§ 3  

 

1. Student może się ubiegać również o inne świadczenia wskazane w ustawie - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, np. w formie stypendium ministra lub stypendium finansowanego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania innych świadczeń, o których mowa w ust. 1, regulują 

odrębne przepisy.   
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§ 4  

 

Studenci cudzoziemcy mają prawo do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 

niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 27 niniejszego Regulaminu. 

W przypadku dokumentów w języku obcym student składa poświadczone tłumaczenie przysięgłe na 

język polski. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwa komisja stypendialna może 

odstąpić od żądania tłumaczenia danego dokumentu. 

 

 

§ 5  

 

1. Dane zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach dołączonych do wniosku 

stanowią tajemnicę służbową i mogą być udostępnione innym osobom lub podmiotom wyłącznie 

w przypadkach określonych przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu danych osobowych członków rodzin studentów po 

jednorazowym wykorzystaniu tych danych przy rozpoznawaniu wniosków, właściwa komisja 

stypendialna zabezpiecza wszystkie rozpoznane wnioski oraz wszystkie załączniki do tych 

wniosków w celu przechowania dokumentów w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym 

dostęp do nich.   

3. Przechowywane rozpoznane wnioski oraz załączniki do tych wniosków udostępnia się do wglądu 

uprawnionym osobom w razie przeprowadzania przez nie kontroli zasadności wydanych decyzji 

w sprawach o przyznanie świadczenia pomocy materialnej.   

4. Do wniosku o udzielenie świadczenia pomocy materialnej student dołącza oświadczenie o 

wyrażeniu zgody (w tym w imieniu pełnoletnich członków rodziny, jeżeli ich dane zawarte są w 

składanej dokumentacji) na przetwarzane danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do 

rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Oświadczenie, o którym 

mowa wyżej, wraz ze stosowną klauzula informacyjna RODO, zawarte jest w załączniku A do 

niniejszego Regulaminu, sporządzonym w oparciu o  przepisy Rozporządzenia 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. 

5. Członkowie komisji stypendialnych składają, z chwilą powołania do tego organu, oświadczenia o 

zobowiązaniu do zachowania  w tajemnicy danych osobowych ujawnionych w toku 

postępowania o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla studenta. Oświadczenie, o 

którym mowa wyżej, zawarte jest w załączniku B do niniejszego Regulaminu.  

6. Dokumenty studenta dotyczące przyznania studentowi świadczeń przechowywane są w teczce 

akt osobowych studenta.  

 

§ 6  

 

1. Student przebywający na urlopie od zajęć nie może ubiegać się o stypendium socjalne, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.    

2. Student, który po przyznaniu mu stypendium socjalnego, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych lub zapomogi, otrzymał zgodę na urlop od zajęć, traci prawo do pobierania 

tych świadczeń od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop.  

3. Student przebywający na urlopie zdrowotnym lub okolicznościowym może ubiegać się o 

stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, jak i zachowuje 

do nich prawo, jeżeli już je pobiera.   
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4. W przypadku korzystania z pierwszego urlopu w toku studiów w Uczelni, student zachowuje 

prawo do ubiegania się o stypendium rektora, w przypadku kolejnych urlopów w toku tych 

samych studiów, jeżeli są to urlopy od zajęć, a nie urlopy zdrowotne czy okolicznościowe,  

student nie ma prawa do ubiegania się o stypendium rektora.  

 

 

§ 7  

 

1. Student, który studiuje równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów, może otrzymywać 

świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu tylko na jednym wskazanym 

przez niego kierunku, na jednej uczelni. W przypadku przyznania danego świadczenia na więcej, 

niż jednym kierunku studiów lub w więcej niż jednej uczelni student składa do komisji 

stypendialnej pisemne oświadczenie o wyborze kierunku lub uczelni, na którym będzie je 

otrzymywał. Zapis powyższy stosuje się również do stypendium ministra, o którym mowa w art. 

359 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Student składa deklarację w tym zakresie w 

załączniku  A do niniejszego Regulaminu.  

2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu przysługują na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny 

okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta (tzn. czy student je 

faktycznie pobiera, czy też nie), 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, 

3) jednolitych magisterskich - nie dłużej niż przez 12 semestrów. 

2a. Okres, o którym mowa w ust. 2, jest liczony od momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a 

w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest 

kontynuowane. Do wskazanego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta 

semestry na studiach, w tym również semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów o 

których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z 

wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach  pierwszego stopnia rozpoczętych lub 

kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo 

równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane 

równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

2b. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 

semestrów, na zasadach wskazanych w art. 93 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce. 

2c. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie przysługują studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia  pierwszego stopnia. 

Student w zakresie wskazanym wyżej, jak i w zakresie wskazanym w ust. 2-2c, składa 

deklarację w załączniku  A do niniejszego Regulaminu. 

3. Przepisy ust. 1, 2, 2a, 2b i 2c stosuje się również do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali 

tytuły zawodowe za granicą.  

3a. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu nie przysługują studentom 

będącym: 

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia 

na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z 

pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym 

funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub 
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zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na 

podstawie przepisów o służbie. 

4.  Student ubiegający się albo otrzymujący świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu, niezwłocznie powiadamia komisję stypendialną o upływie okresów, o których 

mowa w niniejszym paragrafie lub o wystąpieniu innych okoliczności mających wpływ na prawo 

do pobierania świadczenia albo powodującej utratę prawa do świadczenia. Decyzja o przyznaniu 

świadczenia, o którym mowa w w  § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu 

zawodowego, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał 

świadczenie, upłynął okres, o którym mowa w ust. 2-2b albo  wydano decyzję komisji 

dyscyplinarnej o wydaleniu z Uczelni lub  decyzję o zawieszeniu w prawach studenta.  

5. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 

października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 8  

 

1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa 

niż  38 % wynagrodzenia profesora. 

2. W przypadku, gdy suma świadczeń przekroczy limit określony w ust. 1, odpowiedniemu 

zmniejszeniu ulega wysokość stypendium  rektora dla najlepszych studentów.   

 

§ 9  

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu, przyznaje Uczelniana 

Komisja Stypendialna na rok akademicki – przez okres do 10 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu, przyznaje Uczelniana 

Komisja Stypendialna albo Rektor, w sytuacji wskazanej w art. 51b ust. 3 ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Student, którego rok akademicki będzie trwał jeden semestr będzie miał przyznane każde 

stypendium na jeden semestr  - przez okres do 5 miesięcy. Regulacja powyższa ma również 

zastosowanie w przypadku, jeżeli student po ukończeniu roku akademickiego poprzedzającego 

bezpośrednio rok akademicki, który będzie trwał jeden semestr, uzyska pozytywną decyzję w 

sprawie złożonego przez niego wniosku o udzielenie urlopu. Stypendium będzie w takim 

przypadku wypłacane przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy, a nie przez okres całego roku 

akademickiego, jeżeli okres, na który udzielono studentowi urlopu, jest dłuższy niż 5 miesięcy. 

3. Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, ma prawo otrzymać 

zapomogę. 

4. Wysokość świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, określa Uczelniana 

Komisja Stypendialna w porozumieniu z Rektorem, biorąc pod uwagę ilość wniosków o 

przyznanie świadczeń spełniających kryteria i wysokość środków finansowych będących do 

dyspozycji Uczelni  na świadczenia dla studentów, wskazane w niniejszym Regulaminie i z  

zastrzeżeniem jego § 8. 
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Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów oraz zmiany wysokości 

świadczeń. 

 

§ 10  

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu,przyznawane i wypłacane są 

w ramach środków finansowych otrzymywanych przez Uczelnię z dotacji budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, z 

wyłączeniem dotacji na stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.   

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, określa na dany rok kalendarzowy 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.  

3. Rektor, w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego Uczelni dokonuje 

podziału dotacji, o której mowa w ust. 1. Uczelniana Komisja Stypendialna w porozumieniu z 

Rektorem ustala wysokości stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora oraz zapomogi na zasadach wskazanych w § 9 ust. 4 niniejszego 

Regulaminu. 

4. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, wyłącza w pierwszej kolejności:  

1) maksymalnie 2 % całości dotacji  na rezerwę Rektora,  

2) maksymalnie 0,2 % całości dotacji na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z 

przyznawaniem i wypłacaniem  świadczeń wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, po wyłączeniu kwot, o których mowa w ust. 4, zostaje 

powiększona o ewentualne środki finansowe pozostałe z poprzedniej dotacji.  

6. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 i po wyłączeniu środków, o których mowa w ust. 4, wyłącza 

się następnie pulę środków na stypendia dla osób niepełnosprawnych.   

7. Pozostałą cześć dotacji, po wyłączeniu środków, o których mowa w ust. 4 i 6, przeznacza się na 

stypendia socjalne, zapomogi oraz stypendia rektora.  

8. Na stypendia socjalne i zapomogi przeznacza się co najmniej 40 % środków przeznaczonych 

łącznie na stypendia socjalne, zapomogi oraz stypendia rektora (po wcześniejszym wyłączeniu 

środków, o których mowa w ust. 4 i 6). Pozostałą, po odjęciu puli na stypendia socjalne i 

zapomogi, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 i po wcześniejszym wyłączeniu środków, o 

którym mowa w ust. 4 i 6, przeznacza się na  stypendia rektora. Podziału części dotacji 

przeznaczonej na  stypendia rektora dokonuje się z zastrzeżeniem ust. 10. 

9. Kwotę dotacji, po wyłączeniu kwot, o których mowa w ust. 4, dzieli się na 10 równych części, 

przy czym:  

1) suma siedmiu części dotacji stanowi kwotę przeznaczoną na wypłatę świadczeń dla 

studentów w okresie styczeń-lipiec  

2) suma trzech części stanowi kwotę przeznaczoną na realizację świadczeń dla studentów w 

okresie październik-grudzień.  

10. Stypendia rektora nie mogą być przyznane w liczbie większej niż dla 10% ogólnej liczby 

studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest 

mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. Osób, o 

których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (i odpowiednio § 

23 ust. 4 niniejszego Regulaminu), nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów 

otrzymujących stypendium rektora. 

 

§ 11 

 

1. Uczelniana Komisja Stypendialna może zmienić w danym roku akademickim wysokość 

przyznanych świadczeń od stycznia do lipca, jeśli uzasadnione to jest wysokością środków 

finansowych, które komisja ma do dyspozycji w związku z przyznaniem nowej dotacji na 

kolejny rok kalendarzowy (i z zastrzeżeniem ust. 1a); komisja zachowuje przy tym minimalny 
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udział środków w ogólnej kwocie przyznanych stypendiów na stypendia o charakterze 

socjalnym, zgodnie z § 10 ust. 8 niniejszego Regulaminu.  

1a. Zmniejszenie wysokości świadczenia może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany decyzji 

przyznającej dane świadczenie i tylko w przypadku, jeżeli wysokość środków finansowych 

dotacji stypendialnej na nowy rok akademicki nie pozwala na sfinansowanie świadczeń w 

przyznanej pierwotnie w drodze decyzji administracyjnych wysokości. Zwiększenie wysokości 

świadczenia następuję w drodze powiadomienia studenta i notyfikacji zwiększenia wysokości 

świadczenia (od kiedy i w jakiej nowej kwocie) na odpisie decyzji przyznającej świadczenie 

znajdującej się w aktach studenta będących w posiadaniu Uczelni. W przypadku wskazanym w 

zdaniu pierwszym Uczelniana Komisja Stypendialna może podjąć również decyzję, zamiast 

zmniejszać wysokość przyznanych świadczeń, o skróceniu okresu jego przyznania w stosunku 

do okresu pierwotnie wskazanego w decyzji przyznającej świadczenie. Zamiana taka może 

nastąpić wyłącznie w drodze zmiany decyzji przyznającej dane świadczenie. 

2. Uczelniana Komisja Stypendialna zawiesza wypłatę świadczeń w okresie styczeń - lipiec do 

czasu  wpłynięcia  pierwszej raty środków, o których mowa  w § 10 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu, na konto Uczelni. 

3. W przypadku wpłynięcia środków w nowym roku kalendarzowym raty nowej dotacji, bez 

informacji z ministerstwa jaka jest wysokość całej dotacji  - kwoty poszczególnych stypendiów 

za dany miesiąc zostaną wypłacone w wysokości, na jaką pozwoli wysokość raty, ale nie wyższej 

niż kwota przyznana  w październiku poprzedniego roku.  

4. Każda wypłata miesięczna w nowym roku kalendarzowym do czasu uzyskania informacji o 

wysokości dotacji  na ten rok będzie miała charakter zaliczki na poczet wypłat za styczeń – 

lipiec.  

5. Wypłaty danego stypendium realizowane od stycznia zostaną w razie konieczności wyrównane w 

ramach każdego miesiąca do nowej  kwoty stypendium, ustalonej  przez Uczelnianą Komisję 

Stypendialną na okres od stycznia do lipca. Wyrównanie nastąpi w momencie uzyskania przez 

uczelnię informacji o wysokości nowej dotacji i dokonania jej podziału.  

6. Jeżeli w roku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, w którym rozpoczął się rok 

akademicki, Uczelnia nie otrzymała dotacji na świadczenia dla studentów, Uczelniana Komisja 

Stypendialna informuje studentów o braku środków na świadczenia i podejmuje uchwałę o 

zaprzestaniu wypłacania przyznanych świadczeń.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zawieszone prawo studenta do świadczeń, o którym 

mowa w ust. 2 - wygasa.   

8. Do czasu wpłynięcia środków, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Rektor 

Uczelni wstrzymuje skreślenie studenta z listy studentów z powodu zaległości w opłatach za 

naukę, jeżeli uzyskał on prawo do stypendium socjalnego i pobierał je w okresie październik - 

grudzień, a na dzień 4 stycznia nie ma żadnych zaległości w opłatach za studia i od dnia 5 

stycznia kwota zaległości w opłacie każdej z rat jest nie większa niż miesięczna kwota 

stypendium socjalnego, pobierana w okresie  październik – grudzień.  

9. Student zobowiązany jest do bezzwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty 

za studia w momencie wznowienia wypłaty świadczeń bądź poinformowania przez Uczelnię, że 

Uczelnia nie otrzyma dotacji a zawieszone prawo do świadczeń wygasło.   

 

Zasady ubiegania się o stypendium socjalne  

 

§ 12  

 

1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne.  

2. Świadczenie, o których mowa w ust. 1 przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna na wniosek 

studenta złożony do 20 listopada w Biurze Organizacji Studiów. Termin na złożenie wniosku 



  7 

 

może zostać przywrócony z ważnych i uzasadnionych przez studenta przyczyn na wniosek 

studenta przez Uczelnianą Komisję Stypendialną.  

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu.   

 

§ 13  

 

1. Świadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przyznaje się w oparciu o 

ocenę indywidualnej sytuacji materialnej studenta, a zwłaszcza wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok, w którym student ubiega się o stypendium, z zastrzeżeniem zapisów o 

dochodzie uzyskanym i utraconym, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

2. Maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o 

ubieganie się o stypendium socjalne na dany rok akademicki ustala corocznie Rektor w 

porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz z uwzględnieniem 

wysokości środków otrzymanych na ten cel z dotacji ministerstwa, o której mowa w § 10 ust. 2 

niniejszego Regulaminu.   

3. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1508.), oraz wyższa 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 2017 r., poz.1952 

z późn. zm.).  

 

§ 14  

 

1. Student jest obowiązany we wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu, do 

zgłoszenia prawdziwych i pełnych danych dotyczących stanu faktycznego, który uzasadnia 

przyznanie prawa do świadczenia oraz poświadczenia złożonych danych własnoręcznym 

podpisem oraz odpowiednimi dokumentami.  

2. Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny rozumianych jako przeciętny 

miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, w którym przyznane będzie świadczenie stypendialne, z zastrzeżeniem dalszych 

zapisów o dochodzie uzyskanym i utraconym.  

3. Jeśli sytuacja materialna studenta uległa polepszeniu - student, który otrzymuje świadczenie 

socjalne, obowiązany jest do powiadomienia Uczelnianej Komisji Stypendialnej o zaistniałych 

zmianach, które uzasadniają cofnięcie prawa do świadczeń lub mogą wpłynąć na wysokość 

kwoty przyznanego stypendium.  

4. Jeśli sytuacja materialna studenta uległa pogorszeniu - student, którego sytuacja materialna 

uległa zmianie, ma prawo ubiegać się o stypendium, w trakcie trwania roku akademickiego.  

5. Ust. 4 dotyczy także studenta, którego wniosek złożony przed zmianą sytuacji materialnej został 

rozpatrzony negatywnie – student ma prawo złożyć wniosek ponownie, z uwzględnieniem zmian 

w jego w sytuacji materialnej (załącznik nr 8).  

6. Prawo do stypendium socjalnego może zostać ustalone ponownie w trakcie roku akademickiego 

w przypadku:   

1) zwiększenia się liczby członków rodziny studenta;  

2) zmniejszenia się liczby członków rodziny studenta, a także z powodu ukończenia 26 lat przez 

dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu;  

3) utraty dochodu;  

4) uzyskania dochodu;  
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5) uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o 

stopniu niepełnosprawności, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także 

w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który 

niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.   

7. Student z dochodem na osobę w rodzinie nieprzekraczającym kwoty określonej w  art. 8 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma obowiązek dołączenia do wniosku 

aktualnego  zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 

swojej i rodziny. Wymóg dotyczy ten dotyczy również cudzoziemców, samodzielnych 

finansowo, rolników, przedsiębiorców itd. Zaświadczenie powinno być wystawione przez polski 

ośrodek pomocy społecznej. 

8. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7,  właściwa 

komisja stypendialna odmawia przyznania studentowi stypendium socjalnego, z zastrzeżeniem 

ust. 9.  

9. Właściwa komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku 

niedostarczenia zaświadczenia, 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 rodziny studenta były uzasadnione oraz student 

udokumentował źródła utrzymania rodziny.  

10. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodów spoczywa na studencie. 

11. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie oraz art. 88 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

§ 15  

 

Przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o 

stypendium socjalne uwzględnia się zasady określone w art. 88 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce.  

 

 § 16 

 

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 warunki wskazane w art. 88 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce. Student, o którym wyżej mowa, składa oświadczenie (załącznik nr 5), że nie prowadzi 

wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub 

faktycznych. 

2. Dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na podstawie rozporządzenia ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w 

sprawach o świadczenia rodzinne. 

4. Dochody, które są uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta to:  

a. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych , pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; przy czym wysokość 

składek na ubezpieczenie zdrowotne należy obliczyć  wg wzoru: S = Sp (P – Sus), gdzie 

symbole oznaczają:  

S: składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w zł.,   



  9 

 

Sp: stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne   

P: przychód wyrażony w złotych  

Sus: składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w złotych,  

b. deklarowane w oświadczeniu dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne, pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

c. dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym  w świetle art. 3 pkt 1 lit. c 

ustawy, o której mowa w ust. 1 – aktualny wykaz zawiera załącznik nr 4 do niniejszego 

regulaminu (oświadczenie o wysokości dochodów studenta i członków rodziny). Pouczenie 

znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu 

 

 

§ 17  

 

1. W przypadku, gdy do ustalenia wysokości dochodu przyjmuje się dochód z prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w 

hektarach przeliczeniowych pomnożonych przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, która ogłaszana jest przez 

Główny Urząd Statystyczny w terminie do 23 września każdego roku za rok poprzedni.  

2. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody te sumuje się.  

3. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984 r. za gospodarstwo rolne 

uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ww. ustawy, 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.  

 

§ 18  

 

1. W przypadku utraty dochodu osiąganego w poprzednim roku kalendarzowym przez którąś z osób 

wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (i z 

zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 tej ustawy), dochód będący podstawą ustalenia prawa do otrzymania 

stypendium socjalnego pomniejsza się kwotę "dochodu utraconego".   

2. Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:  

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, renty socjalnej 

lub rodzicielskiego  świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303) 

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 (Dz.U. z 2017 r. poz.2336 oraz z 2018 r. poz.650 i 858 lub art. 36aa 

ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 

2017 r. poz.1778, z późn. zm.)  

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 



  10 

 

bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych,  

8) utratą świadczenia rodzicielskiego,    

9) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce.  

3. W przypadku, gdy któraś z osób wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (i z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 tej ustawy)  uzyskała w roku bieżącym dochód, 

którego nie osiągnęła w poprzednim roku kalendarzowym, prawo do otrzymania stypendium 

socjalnego ustala się na podstawie dochodu powiększonego o dochód uzyskany.   

4. Przez "uzyskanie dochodu" rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:   

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,  

2) uzyskaniem prawa do 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 

31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 

5) rozpoczęciem 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) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,   

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

społecznym rolników,   

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce.  

5. W kwestiach związanych z dochodem utraconym oraz dochodem uzyskanym stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz przepisy rozporządzenia 

ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie 

mają być zawarte w e wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych. 

 

§ 19 

 

1.Wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie 

następujących dokumentów, które, jeżeli dana sytuacja studenta dotyczy, jest on zobowiązany do 

wniosku o stypendium socjalne dołączyć:   

1) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów studenta i członków 

rodziny studenta, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, tzn. 

zaświadczenia z urzędu skarbowego każdego pełnoletniego członka rodziny studenta i 

studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na zasadach 

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

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1509 z późn. zm.) wzór stanowi 

załącznik C do niniejszego Regulaminu. Zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące 

członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 

informacje odpowiednio o:  
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a) roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie,  

b) danych członka rodziny, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, 

numer PESEL, 

c) formie opłacanego podatku, 

d) wysokości przychodu,  

e) stawce podatku,  

f) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy. Wzór zaświadczenia określa załącznik D do niniejszego Regulaminu 

   2) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określającego rzeczywistą wysokość         

opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne,  

3) W przypadku ustalania dochodu z działalności  podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przyjmuje się 

dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw 

rodziny, w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 

dnia 1 sierpnia każdego roku. Obwieszczenie wydane w 2019 r będzie dotyczyć dochodów za 

rok 2018, 

4) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego w 

ubiegłym roku kalendarzowym innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik 

nr 4 do niniejszego Regulaminu),  

5) zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa 

rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni z roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, w którym przyznane będzie świadczenie 

stypendialne,  

6) umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w 

dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej),  

7) umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 

do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,  

8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie 

rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza 

rodziny,  

9) kopii odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopii odpisu 

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopii odpisu ugody zawartej 

przed mediatorem,  

10) w przypadku „dochodu utraconego” - dokument określający źródło i datę utraty dochodu oraz  

jego kwotę z minionego roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok akademicki, PIT-11 

11) w  przypadku „dochodu uzyskanego” - dokument określający źródło i datę uzyskania 

dochodu oraz  jego wysokość z pierwszego pełnego miesiąca po uzyskaniu dochodu.  

a) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki ustalając przeciętny dochód członka 

rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten 

został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest w dniu ustalania prawa do świadczeń 

stypendialnych,   

b) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta po roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane będzie świadczenie 

stypendialne dochód ten ustala się na podstawie dochodu członków rodziny studenta lub 

studenta, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po 
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miesiącu, w którym dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu 

ustalania prawa do świadczeń stypendialnych,  

12)  odpisu skróconego aktu urodzenia (do lat 6) lub innego dokumentu potwierdzającego wiek 

dziecka (np. zaświadczenie ze szkoły), w przypadku dziecka niepełnoletniego,  

13) w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne orzeczenia o 

niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,  

14) zaświadczenia ze szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, oraz 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach lub braku dochodów pełnoletniego 

rodzeństwa (do ukończenia 26 roku życia), a w przypadku rodzeństwa bezrobotnego 

zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako bezrobotny. Rodzeństwo wlicza się 

tylko wtedy gdy pobiera ono naukę i nie ukończyło 26 roku życia,  

15) zaświadczenia szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się 

szkole wyższej,  

16) zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez 

prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnego studenta bądź członka jego rodziny,  

17) kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty,   

18) kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię 

zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,  

19) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,  

20) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o 

toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby 

faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,  

21) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,  

22) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka,  

23) kopii Karty Polaka lub kopii karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie 

na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 

ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach, zgody 

na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 

uchodźcy.  

2. W przypadku, gdy przyznanie prawa do świadczeń socjalnych wymaga potwierdzenia innym 

dokumentem niż wymienione w ust. 1, komisja stypendialna może domagać się takiego 

dokumentu, a w szczególności okazania przez studenta i członków jego rodziny deklaracji 

podatkowej na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający datę złożenia 

wniosku.   

3. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (załącznik C do niniejszego Regulaminu) i zaświadczenie 

z ZUS należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą zostać 

złożone w postaci kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału dokumentu do wglądu, w celu 

potwierdzenia zgodności z oryginałem.  

 

§ 20 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w 

zwiększonej wysokości. Zwiększenie przysługuje studentowi, który kwalifikuje się do stypendium 

socjalnego i jest studentem studiującym w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.Wysokość 

zwiększenia określa właściwa komisja stypendialna. 
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Zasady ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych  

 

§ 21  

 

1. O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student, który posiada aktualne 

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 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).  

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

zawodowego, student może otrzymać stypendium dla niepełnosprawnych tylko na jednym 

kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w § 7 niniejszego 

Regulaminu, z uwzględnieniem jego ust. 2b. 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. art. 5 oraz art. 62 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uznaje 

równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej 

albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia 

w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności.  

4. Zgodnie z art. 5 ustawy, o której mowa w ust. 1, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:  

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;   

1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 

wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności;   

2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w 

pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;                      

3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości 

przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest 

traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.  

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna na wniosek 

studenta, złożony do 20 listopada Biurze Organizacji Studiów. Wnioski złożone po 

wyznaczonym terminie pozostawia się z zasady bez rozpoznania. Termin na złożenie wniosku 

może zostać z ważnych przyczyn przywrócony na wniosek studenta przez Uczelnianą Komisję 

Stypendialną. W  przypadkach, jeżeli podstawa do ubiegania się o stypendium wskazane w ust. 1 

powstała po dniu 20 listopada danego roku, student może złożyć wniosek o przyznanie tego 

świadczenia po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. 

6. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium 

specjalnego dla niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 

termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca danego roku akademickiego Student 

może złożyć kolejny wniosek o stypendium na dany rok akademicki na podstawie nowego, 

aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.  

7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu.  
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Zasady ubiegania się o stypendium rektora  

 

§ 22 

 

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który:  

a) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 

b) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna się na 

wniosek studenta, złożony w Biurze Organizacji Studiów do dnia 20 listopada. Wnioski o 

przyznanie stypendium rektora złożone po wyznaczonym wyżej terminie, pozostawia się bez 

rozpoznania. Termin na złożenie wniosku może zostać z ważnych przyczyn przywrócony na 

wniosek studenta przez Uczelnianą Komisję Stypendialną.  

3. Wzory wniosków dla o stypendia rektora stanowią załączniki nr 13 i 13A do niniejszego 

Regulaminu (nr 13  – dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie 

wyróżniających wyników w nauce - uzyskał średnią ocen co najmniej 4,90 ze wszystkich ocen, 

nr 13 A - dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie osiągnięć 

naukowych lub artystycznych  lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie  co najmniej na 

poziomie krajowym, a także w przypadku osób przyjętych na studia, o których mowa w § 23 ust. 

4 niniejszego Regulaminu).  

 

§ 23 

 

1. O stypendium  rektora może się ubiegać student, który:  

1)uzyskał średnią ocen co najmniej 4,90 ze wszystkich ocen w poprzednim roku akademickim i 

posiada wpis na kolejny semestr studiów, lub  

2) posiada osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym i 

posiada wpis na kolejny semestr studiów, lub  

3) posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne z poprzedniego roku akademickiego i posiada 

wpis na kolejny semestr studiów.  

2. Student może się ubiegać o stypendium rektora tylko na jednej, wybranej przez siebie podstawie 

z ust. 1.  

3. Student może ubiegać się o stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku 

studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. O stypendium rektora może ubiegać się również 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 którym mowa, mowa w przepisach o systemie oświaty, 

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

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

5. W przypadku studenta, który w ramach indywidualnej organizacji studiów uzyskał zgodę na 

rozłożenie jednego roku studiów na dwa lata, stypendium przysługuje jedynie w ciągu jednego 

roku. 

 

§ 24 

 

1. Na podstawie wniosków o stypendium rektora oraz przy zachowaniu warunku arytmetycznej 

średniej ocen nie niższej niż 4,90 Uczelniana Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową.  

2. Lista  rankingowa, o której mowa w ust. 1 zawierać będzie średnie ocen z poprzedniego roku 

akademickiego wraz z numerami albumów studentów -  listy uporządkowane będą wg wysokości 

średniej ocen, poczynając od najwyższej średniej.  
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3. Zasady obliczania średniej ocen, o której mowa w ust. 1, określa aktualny Regulamin Studiów 

Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie, tzn. średnia ocena za semestr/rok studiów jest 

średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń składających się na plan 

studiów semestru/roku, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych i z zaokrągleniem do części 

setnych (o czym mowa w ust. 5), oraz z zastrzeżeniem ust. 7. Przedmioty zaliczone bez oceny z 

wpisem „zal.”, które nie mają odpowiednika liczbowego nie są uwzględniane przy obliczaniu 

średniej. Do średniej ocen ze studiów wlicza się zajęcia, które zostały uznane studentowi w 

procesie potwierdzania posiadanych efektów uczenia się - przedmioty, które zostały  

uwzględnione w procesie weryfikacji posiadanych efektów uczenia się, w dokumentacji 

przebiegu studiów zostają określone przez właściwą komisję weryfikacyjną efektów uczenia się 

jedną z ocen wskazanych w katalogu ocen Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Artystycznej w 

Warszawie.  

4. (uchylony). 

5. Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego 

miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po 

przecinku.  

6. Do arytmetycznej średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego.  

7. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni do naliczenia średniej ocen 

uwzględnia się te przedmioty, których kształcenie zostało zakończone w danym roku 

akademickim. Nie uwzględnia się przedmiotów, których kształcenie zostało przeniesione na 

kolejny rok akademicki. 

 

§ 25 

 

1. Stypendium rektora dla na podstawie osiągnięć sportowych jest przyznawane na wniosek 

studenta, który uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na 

poziomie krajowym w dwóch poprzednich semestrach.  

2. O pozytywnej rekomendacji decyduje reprezentowanie Uczelni na zawodach, do których 

zawodnik został zgłoszony, a w szczególności zdobyty wynik, a także:  

1) zaangażowanie,  

2) bycie liderem zespołu,  

3) nienaganna postawa sportowa wobec Uczelni,  

4) wywiązywanie się z obowiązku reprezentowania uczelni na zawodach (chyba że Rektor 

postanowi inaczej), 

5)progresja wyników sportowych.  

3. Student może stracić prawo do stypendium rektora, przyznanego na podstawie wysokich 

wyników sportowych, jeśli:  

1) został zawieszony w prawach zawodnika,  

2) został zdyskwalifikowany,  

3) zrezygnował z reprezentowania Uczelni (chyba że Rektor postanowi inaczej). 

 

 

§ 26 

 

1. Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora 

uważa się:  

1) publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,   które uzyskały pozytywną  

rekomendację  pracownika naukowego wyznaczonego przez Rektora,  

2) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia  za działalność naukową i badawczą.   
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2. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1, powinny być związane z kierunkiem studiów, 

prowadzonym przez Wyższą Szkołę Artystyczną i pochodzić z poprzedniego roku 

akademickiego.  

3. Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie, których student może ubiegać się o stypendium 

rektora, uważa się:  

1) jedynie osiągnięcia indywidualne (wystawy, akcje artystyczne, realizacja projektów 

artystycznych), lub  

2) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.  

 

 

Pomoc materialna dla studentów cudzoziemców 

 

§ 27 

  

1.  Cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o 

świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 

pkt 7. 

2. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

niniejszego Regulaminu jeżeli: 

1) posiadają zezwolenie na pobyt stały, lub są rezydentami długoterminowy Unii Europejskiej; 

2) posiadają zezwolenie 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 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.); 

3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony 

czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiadają certyfikat poświadczający 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 2018 

r. poz. 931, z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;  

5) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;  

6) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

7) nie są stypendystami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (stypendyści Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej nie mają prawa do ubiegania się zarówno o stypendium 

socjalne jak i o zapomogę), 

8) są osobami, którym dzielono 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 przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 

156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych. 

3. Studenci cudzoziemcy uprawnieni do otrzymywania świadczeń zgodnie z ustawą – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce i niniejszym Regulaminem ubiegają się o ich przyznanie na tych 

samych zasadach co obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Zasady ubiegania się o zapomogę  

 

§ 28 

 

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy materialnej i może być przyznana 

studentowi, który z nagłych przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej. Zapomoga przyznawana jest w formie pieniężnej.   

2. Za przyczyny losowe, o których mowa w ust. 1 uważa się w szczególności:  

a) klęski żywiołowe (pożar, powódź), 

b) ciężką chorobę studenta lub jego najbliższej rodziny (dziecko, niepracujący małżonek, 

ojciec, matka, rodzeństwo), pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,  

c) śmierć najbliższego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,  

d) czasowo szczególnie trudna sytuacja materialna spowodowana innym, niż wyżej 

wymienione, nagłym zdarzeniem.  

3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na wniosek studenta. Ciężar 

udokumentowania przejściowo trudnej sytuacji życiowej spoczywa na studencie.  

4. Przy rozpoznawaniu wniosku o zapomogę można stosować odpowiednio postanowienia 

dotyczące ustalania sytuacji materialnej studenta ubiegającego się o stypendium socjalne.  

5. Student składa wniosek o przyznanie zapomogi w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od dnia 

zajścia zdarzeń losowych, o których mowa  w ust. 2.  

6. Student może otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim. Student może 

otrzymać zapomogę więcej niż dwa razy w roku akademickim wyłącznie w przypadku 

wskazanym w art. 51b ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub jeżeli 

możliwość taką wprost przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Student 

studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub stopniach studiów może otrzymać zapomogę z 

tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków lub stopni studiów.   

8. Kwotę zapomogi, która jest jednorazową wypłatą, określa każdorazowo Uczelniana Komisja 

Stypendialna albo Rektor, w przypadku wskazanym w art. 51b ust. 3 ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. Wysokość zapomogi jest uzależniona od sytuacji, w jakiej znalazł 

się student i od posiadanych aktualnie przez Uczelnię środków na świadczenia dla studentów.  

9. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu.   

 

 

Zasady przyznawania i ogłaszania prawa do świadczeń   

 

§ 29  

 

1. Uczelniana Komisja Stypendialna informuje studenta o przyznaniu prawa do stypendium poprzez  

przekazanie decyzji, o której mowa w ust. 2.  

2. Student otrzymuje decyzję w sprawie przyznania mu prawa do stypendium lub zapomogi na 

adres wskazany we wniosku lub do rąk własnych za pokwitowaniem, jeśli student stawi się po 

odbiór decyzji. W sytuacjach ograniczenia funkcjonowania Uczelni dopuszcza się przekazywanie 

decyzji drogą elektroniczną, na co student wyraża zgodę, poprzez złożenie wniosku o przyznanie 

świadczenia, zgodnie z  art. 391 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3. W przypadku, jeśli wniosek nie spełnia wymagań, zawiera niepełne dane lub brak jest 

wymaganych dokumentów lub oświadczeń, stosowna komisja stypendialna wzywa studenta do 

uzupełnienia wniosku, wyznaczając jednocześnie w wezwaniu termin na uzupełnienie wniosku 

nie krótszy niż 7 dni od daty otrzymania przez studenta zawiadomienia o konieczności 

uzupełnienia wniosku z pouczeniem, że nieuzupełnienie dokumentacji spowoduje pozostawienie 



  18 

 

wniosku bez rozpoznania.  Stosowna komisja stypendialna albo Rektor (w przypadku 

przyznawania przez niego zapomogi) może przekazać studentowi wezwanie, o którym wyżej 

mowa, na adres mailowy podany przez studenta. W danym miesiącu student ma możliwość 

jednokrotnego uzupełnienia dokumentacji. 

4. W przypadku, gdy student nie uzupełni wniosku lub wymaganej dokumentacji w zakresie 

wynikającym z wezwania w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania w 

danym miesiącu. W takiej sytuacji student będzie miał możliwość złożenia wniosku w kolejnym 

miesiącu.  

 

 

Utrata, wstrzymanie i przywrócenie prawa do świadczeń  

 

§ 30 

 

1. Studenci tracą prawo do świadczeń pomocy materialnej w przypadkach:  

1) uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów albo ukończenia studiów,  

2) wydalenia z Uczelni na podstawie prawomocnej decyzji komisji dyscyplinarnej ds. studentów,  

3) otrzymania kolejnego w toku studiów urlopu przez studenta, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego 

lub okolicznościowego i z zastrzeżeniem § 6 niniejszego Regulaminu,  

4) uprawomocnienia się decyzji o zawieszeniu w prawach studenta,  

5) studenci, którzy uzyskali świadczenie pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych 

oświadczeń lub nieprawdziwych dokumentów, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach,  

6) w przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - studenci, którzy utracili tytuł 

do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,  

7) w przypadku nieotrzymania przez Uczelnię dotacji z ministerstwa na fundusz świadczeń dla 

studentów.  

2. Student ostatniego roku studiów traci prawo do przyznanego na dany rok akademicki lub semestr 

świadczenia w momencie ukończenia studiów. W powyższym przypadku świadczenia są 

wypłacane do końca miesiąca, w którym student ukończył studia. Zapis powyższy stosuje się 

odpowiednio do osób skreślonych z listy studentów.  

3. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego 

Regulaminu, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia 

z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, został 

skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo 

upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 Ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

4. Do utraty prawa do stypendium rektora, stosuje się dodatkowo przepisy  § 25 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu.  

5. Do utraty prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych studiuje się dodatkowo przepisy § 

21 ust. 6 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 31 

 

Na wniosek studenta przywrócenie prawa do świadczenia na dany rok akademicki następuje w 

sytuacji, gdy w okresie na jaki było przyznane świadczenie, następuje:  

1)  wznowienia przez studenta studiów,  

2)  uchylenie decyzji o zawieszeniu w prawach studenta oraz uchylenie decyzji o skreśleniu,  

3)  kontynuacja studiów po urlopie.  
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§ 32  

 

1. Ostatnia wypłata świadczenia jest realizowana za miesiąc, w którym student stracił prawo do 

stypendium lub uległo ono zawieszeniu.  

2. Pierwsza wypłata świadczenia po zawieszeniu prawa do niego jest realizowana za miesiąc, w 

którym student odzyskał prawo do świadczenia.  

 

§ 33 

 

Stwierdzenie podania fałszywych oświadczeń lub danych we wniosku o przyznanie świadczeń 

powoduje natychmiastowe cofnięcie przyznanej pomocy oraz obowiązek zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń, co nie zwalnia  z odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Świadczenie 

pobrane przez studenta na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub danych podlega zwrotowi i 

jest przekazywane na fundusz świadczeń dla studentów. Świadczenia niezwrócone na skutek 

wezwania do zapłaty podlegają windykacji na drodze sądowej.  

 

 

Wypłata świadczeń  

 

§ 34  

 

1. Na początku każdego roku akademickiego student jest zobowiązany złożyć lub uaktualnić 

dyspozycję z numerem konta bankowego, prowadzonego w polskich złotych w banku 

działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na który uczelnia będzie przesyłać kwotę 

przyznanego mu świadczenia. Student składa dyspozycję w Biurze Organizacji Studiów.  Nie 

dokonuje się przelewów na konta innych niż uprawniony do świadczenia osób fizycznych lub 

prawnych,  nawet w przypadku ich wskazania przez studenta, z zastrzeżeniem przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa dotyczących postępowania egzekucyjnego.  

2. Wzór dyspozycji dotyczącej przelewu na wskazany numer bankowy, na który Uczelnia będzie 

przesyłać kwotę stypendium zawarty jest w każdym wniosku stypendialnym dołączonym do 

niniejszego Regulaminu.  

3. Przed zrealizowaniem każdej wypłaty, listy studentów z prawem do świadczeń są weryfikowane 

w celu ustalenia, czy wszyscy studenci posiadają status studenta i nadal mają prawo do 

pobierania stypendium.   

4. Wypłaty świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Regulaminu, realizowane 

są co miesiąc,  z zastrzeżeniem  ust. 5-7.  

5. Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z 

ministerstwa na konto Uczelni.  

6. Świadczenia wypłacane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu każdej raty środków z 

dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na szkolnictwo wyższe z zastrzeżeniem, że data 

pierwszej wypłaty realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty przyznania danego 

stypendium, a rata lipcowa wypłacana jest w pierwszym tygodniu lipca, po sprawdzeniu statusu 

studentów uprawnionych dotychczas do pobierania stypendium.  

7. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium może być realizowana później niż w październiku, 

zgodnie z ust. 6, ale z wyrównaniem za październik, jednakże bez prawa studenta dochodzenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie.  

8. Przyznane świadczenia pomocy materialnej są zaokrąglane do pełnych złotych.  

9. Jeżeli wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych 

zostanie złożony po wyznaczonej dacie w trakcie trwania semestru, prawo do stypendium ustala 
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się od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku, chyba, że przyczyna była 

niezależna od studenta. W takiej sytuacji prawo do stypendium może być ustalone od miesiąca 

zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo do stypendium, nie wcześniej jednak niż od 

początku semestru.  

 

 

Postępowanie kontrolne  

 

§ 35 

 

1. Uczelniana Komisja Stypendialna dokonuje w terminie do 1 października rozliczenia 

wykorzystania środków dotacji za okres styczeń – lipiec oraz w terminie do 1 lutego za okres 

październik - grudzień poprzedniego roku kalendarzowego.  

2. Sprawozdanie z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przedstawia 

Rektorowi.  

3. Rektor może żądać od przewodniczącego komisji stypendialnej dodatkowych wyjaśnień w 

zakresie dotyczącym sprawozdania komisji.  

4. Przewodniczący komisji obowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni dostarczyć  

Rektorowi informacji, o których mowa w ust. 3.   

 

 

Postępowanie skargowe i odwoławcze  

 

§ 36 

 

1. Student, który otrzymał decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej może odwołać się do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji, jeśli ma 

uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji. W przypadku decyzji w sprawie stypendium 

rektora przysługuje, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, wniosek ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i na zasadach określonych w § 37 niniejszego 

Regulaminu.  

2. Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną jest 

ostateczna i kończy postępowanie na poziomie Uczelni, z zastrzeżeniem możliwości jej 

zaskarżenia do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego, w trybie i na 

zasadach określonych przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 

§ 37 

 

1. Student może wnieść do Rektora skargę na działanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodne z przepisami niniejszego Regulaminu.  

2. Skargę, o której mowa w ust. 1 wnosi się na piśmie.  

3. Skargę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Rektor.  

4. Rektor może żądać od przewodniczącego komisji stypendialnej dodatkowych wyjaśnień w 

zakresie dotyczącym przedmiotu skargi lub zasad działania i trybu pracy komisji.  

5. Przewodniczący komisji obowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni dostarczyć 

Rektorowi informacji, o których mowa w ust. 4.  

6. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej, jeśli uzna, że decyzja jest niezgodna z niniejszym 

Regulaminem lub przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo innymi 

przepisami prawa.  
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Zasady powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 

tryb prac oraz zasady postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń  

 

§ 38 

 

1. Uczelniana Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna w drodze decyzji 

administracyjnej przyznaje studentowi prawo do świadczeń lub odmawia albo zawiesza prawa do 

tych świadczeń, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w art. 51b ust. 3 ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej (lub wnioski o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, w przypadku decyzji w sprawie stypendium rektora) rozpatruje Odwoławcza Komisja 

Stypendialna, która w drodze decyzji podtrzymuje decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

lub uchyla ją w całości lub w części i wydaje nową decyzję.  

3. Odwołanie (lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku decyzji w sprawie 

stypendium rektora dla najlepszych studentów) student składa się w nieprzekraczalnym terminie 

14 dni od daty odebrania decyzji. Odwołania od decyzji wydanych przez Uczelnianą Komisję 

Stypendialną i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji w sprawie 

stypendium rektora studenci składają za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Stypendialnej, które 

następnie przekazywane są do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Skierowanie odwołania lub 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bezpośrednio do odwoławczej komisji stypendialnej nie 

powoduje nieważności takiego odwołania lub wniosku.   

 

§ 39 

 

1. Uczelniana Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna działają w składzie 

trzyosobowym.   

2. Uczelnianą Komisję Stypendialną oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje i odwołuje 

Rektor spośród studentów delegowanych przez organ samorządu studenckiego oraz spośród 

pracowników Uczelni.  

3. Rektor powołuje jednego pracownika Uczelni i dwóch studentów do prac w Uczelnianej Komisji 

Stypendialnej oraz jednego pracownika Uczelni i dwóch studentów do prac w Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej.   

4. Nie można być jednocześnie członkiem Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej.  

5. Kadencja komisji stypendialnych trwa rok, do czasu powołania składu komisji stypendialnych na 

rok następny.  

6. Obsługę administracyjną komisji stypendialnych sprawuje Biuro Organizacji Studiów.  

 

§ 40 

 

1. Komisje w sprawach o przyznanie świadczeń podejmują decyzje w trybie głosowania zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji, z 

zastrzeżeniem konieczności obecności co najmniej jednego z przedstawicieli studentów i co 

najmniej jednego przedstawiciela pracowników Wyższej Szkoły Artystycznej.  

2. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego lub zastępującego go na jego 

wniosek podczas posiedzenia komisji wiceprzewodniczącego.  

3. Jeżeli przedmiotem przyznania prawa do świadczeń są wnioski studenta, którzy są członkami 

danej komisji - student nie bierze udziału w głosowaniu nad swoim wnioskiem.   
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4. Nadzór na działalnością komisji sprawuje Rektor.  

 

§ 41 

 

1. Przewodniczący kieruje pracami komisji oraz podpisuje decyzje wydane przez kierowaną przez 

siebie komisję. W zastępstwie przewodniczącego pracami komisji kieruje upoważniony przez 

przewodniczącego wiceprzewodniczący oraz podpisuje decyzje wydane przez komisję.  

2. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący komisji jest wybierany zwykłą większością głosów 

członków komisji.  

3. Do zadań przewodniczącego należy:  

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji,  

2) przedstawianie propozycji terminów i porządku kolejnych posiedzeń komisji,  

3) sporządzanie i podpisywanie protokołów oraz decyzji kierowanej przez siebie komisji,  

4) przekazywanie informacji oraz wyjaśnień w zakresie objętym niniejszym Regulaminem 

rektorowi Uczelni.  

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej jednego z pozostałych członków pod warunkiem nie zgłoszenia przez pozostałych 

członków komisji sprzeciwu co do miejsca i terminu posiedzenia.  

5. Zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku posiedzenia komisji oraz materiały dotyczące tych 

posiedzeń Przewodniczący przesyła członkom komisji pocztą elektroniczną, na co najmniej 5 dni 

przed następnym posiedzeniem na wskazany do korespondencji adres. W uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący mogą skrócić termin, do 2 dni.  

6. Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wskażą adres do korespondencji elektronicznej 

oraz tryb i sposób powiadamiania ich o posiedzeniach komisji, a także złoży wzór swojego 

podpisu.  

7. Komisja obraduje na posiedzeniach.  

8. Posiedzenia komisji odbywają się w budynku szkoły lub w innym miejscu uzgodnionym przez 

strony.  

§ 42 

 

1. Posiedzenia komisji są protokołowane.   

2. Protokół z przebiegu posiedzenia komisji sporządza i podpisuje przewodniczący komisji.  

3. Protokół z przebiegu posiedzenia komisji zawiera w szczególności:  

1) datę posiedzenia   

2) określenie porządku obrad  

3) listę imienną uczestników  

4) uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia     

5) decyzje komisji w sprawach objętych porządkiem obrad    

6) podpis przewodniczącego.  

4. Protokół jest udostępniany wszystkim członkom komisji w Biurze Organizacji Studiów.  

5. Każdy członek komisji może zgłosić do przewodniczącego komisji, na piśmie, uwagi do  

protokołu z poprzedniego posiedzenia nie później niż 2 dni przed kolejnym posiedzeniem komisji.  

 

§ 43  

 

1. W szczególnych okolicznościach wymagających natychmiastowej decyzji komisji 

przewodniczący komisji lub wiceprzewodniczący może zarządzić  głosowanie w drodze  

e-mailowej.  

2. Przewodniczący, w sytuacji, o której mowa w ust. 1 określa:  

1) termin wysłania informacji do członków komisji   
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2) termin podjęcia decyzji przez członków komisji i adres e-mail, na który członkowie komisji   

przekazują  decyzje w sprawie przedmiotu głosowania,  

3) szczegółowy opis przedmiotu głosowania,  

4) ewentualne wyjaśnienia,  

5) termin przekazania informacji o wynikach głosowania.  

 

 

Przepisy przejściowe i końcowe  

 

§ 44  

 

1. Kompetencje Rektora wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu oraz jego załączników 

może wykonywać, z zastrzeżeniem uprawnień komisji stypendialnych, prorektor wyznaczony 

przez Rektora.  

2. Ze względu na to, że Uczelnia nie prowadzi domu studenckiego oraz stołówki studenckiej 

niniejszy Regulamin nie określa szczegółowego trybu zakwaterowania i wyżywienia, o którym 

mowa w art. 104 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 2 

tej ustawy. 

3. We wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisy rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 

2019 r., poz. 658) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności 

ustaw i rozporządzeń przytoczonych w niniejszym Regulaminie, związanych z przyznawaniem 

świadczeń dla studentów. 

4. Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem uregulowań odrębnych (w tym prawa 

wewnętrznego WSA Warszawa) obowiązujących w okresie zawieszenia lub ograniczenia 

funkcjonowania Uczelni uwarunkowanej w szczególności sytuacją epidemiczną. 

 

 

Wykaz załączników do Regulaminu: 

 

STYPENDIA SOCJALNE: 

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego(bez utraty).       

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego(z) utratą lub uzyskaniem  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych. 

 Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego. 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie studenta/członka rodziny. 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

Załącznik nr 8 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu. 

Załącznik nr 9 - Wniosek o przedłużenie wypłaty stypendium. 

 Załącznik nr 11 - Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły. 

Załącznik A – oświadczenie  

Załącznik C - Wzór zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu. 

Załącznik D - Wzór zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu o 

zryczałtowanym podatku dochodowym 

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Załącznik nr 12 - Wniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych. 

Załącznik A – oświadczenie  
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STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

Załącznik nr 13 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora (za średnią ocen). 

Załącznik nr 13 A - Wniosek o przyznanie stypendium rektora (za osiągnięcia naukowe, artystyczne 

i sportowe). 

Załącznik A – oświadczenie  

 

ZAPOMOGA 

Załącznik nr 14 - Wniosek o przyznanie zapomogi. 

Załącznik A – oświadczenie  

 

INNE 

Załącznik B- Oświadczenie członka komisji stypendialnej o zachowaniu tajemnicy. 


