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REGULAMIN  

przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  

Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej 

w Koninie 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno 

– Technicznej w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania takiej pomocy. Regulamin 

jest ustalany przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 

studenckiego.  

 

2. Na zasadach określonych niniejszym regulaminem o świadczenia pomocy 

materialnej mogą ubiegać się studenci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy 

spełniający warunki określone w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 

lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). 

 

§ 2 

 

1. Student ma prawo ubiegać się o pomoc materialną w następującej formie: 

 

1) stypendium socjalne, 

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

4) zapomoga. 

 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 są przyznawane i wypłacane 

w ramach środków Funduszu. 

 

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki Funduszu przeznaczone 

na dany rodzaj świadczenia Uczelni przechodzą na rok następny do wykorzystania na 

wypłaty stypendiów i zapomóg, a ewentualne odsetki od środków Funduszu wynikające 

z pozostawania tych środków na oprocentowanym rachunku bankowym powiększają 

Fundusz. 

 

4. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student studiów wyższych może 

również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu 

państwa w formie: 
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1)stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 

2)stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych stypendiów regulują odrębne przepisy.  

 

5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta w oświadczeniu kierunku 

studiów. 

 

6. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż 

jednym kierunku studiów- załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

7. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych 

studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie 

wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania 

stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a 

także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

§ 3 

 

1. Rektor, w porozumieniu z Samorządem Studenckim, ustala maksymalną 

miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania 

się o stypendium socjalne oraz dokonuje podziału funduszu, na kwoty przeznaczone na 

poszczególne rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów . 

 

2. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1 nie może być niższa niż kwota, 

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

(Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.) oraz wyższa niż suma 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. 

Nr 288 poz.2255 z póź. zm.) 

 

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

stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

 1)  studenta, 

 2) małżonka studenta, jak również będące na utrzymaniu studenta lub jego 

małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,  

oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 

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

utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz 

dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

 

4.Zasady określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych z uwzględnieniem ust.3, są podstawą do ustalenia miesięcznego dochodu na 

osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.  

 

5.Do dochodu o którym mowa w ust. 4 nie wlicza się: 

1) dochodów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny 

finansowo, 

2) świadczeń obejmujących stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 
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niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra za osiągnięcia w 

nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, zapomogi. 

3) świadczeń otrzymywanych na podstawie działania Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne", 

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy 

zdnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm.). 

 

6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1) w ostatnim roku podatkowym, posiadał stałe źródło dochodów 

2) w roku bieżącym posiada stałe źródło dochodów, 

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest 

mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowiązującego w ostatnim 

miesiącu ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu 

złożenia wniosku o przyznanie stypendium, 

4) nie złożył stosownego oświadczenia o prowadzeniu wspólnego 

gospodarstwa domowego z rodzicami bądź z jednym z nich. 

5) w przypadku, gdy do ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do 

ubiegania się o stypendium socjalne, 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 1993 r. Nr 94 poz.431 z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania 

dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te 

sumuje się. 

 

§ 4 

 

1. Podstawą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest 

wysoka średnia ocen lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, jakie uzyskał zainteresowany w okresie toku studiów.  

 

2. Stypendium ministra może być przyznane studentowi wyróżniającemu się w 

nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. 

 

3. Przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić nie wcześniej 

niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

 

§ 5 

 

1. Orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności Studenta, jest podstawą o 

ubieganie się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.  
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§ 6 

 

 

1. Studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z 

przyczyn losowych może być przyznana zapomoga. 

 

2. Student, może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 2 dwa razy w roku 

akademickim. 

 

§7  

 

 

1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów, są przyznawane na rok akademicki z 

wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden 

semestr.  

2. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku 

akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden 

semestr przez okres do pięciu miesięcy. 

 

3. Wypłata stypendiów o których mowa w § 2 ust. 1 realizowana jest raz w miesiącu, 

najpóźniej do dnia 27. każdego miesiąca, z tym, że wypłata stypendium za miesiące: 

październik, listopad, grudzień nie później niż do 27 grudnia.  

 

§ 8 

 

1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

zapomoga przyznawane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną, powoływaną na 

każdy rok akademicki przez rektora. 

 

2. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzi 2 studentów , 

powołanych przez rektora spośród przedstawicieli Samorządu Studenckiego i 1 osoba 

wyznaczona przez rektora spośród pracowników uczelni, pełniąca funkcję 

przewodniczącego Komisji. 

 

3. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzi 2 studentów 

przedstawicieli Samorządu Studenckiego i 1 osoba wyznaczona przez rektora spośród 

pracowników uczelni, pełniąca funkcję przewodniczącego tejże Komisji . 
 

4. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami 

studenci składają w dziekanacie w terminie wyznaczonym przez rektora Uczelni, 

ogłaszanym w danym roku akademickim. Wnioski złożone w czerwcu, lipcu i sierpniu są 

traktowane jak złożone 1 października danego roku.  
 

5. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie pomocy materialnej w terminie 

wyznaczonym przez rektora Uczelni, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie 

semestru. Prawo do pomocy materialnej w zakresie złożonego wniosku ustala się wtedy 

począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek z 

wymaganymi dokumentami, do końca okresu stypendialnego, bez wyrównania za 

poprzednie miesiące.  
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6. W przypadku złożenia przez studenta nieprawidłowo wypełnionego wniosku o 

przyznanie pomocy materialnej, pracownik dziekanatu wzywa pisemnie studenta do 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Niezastosowanie się studenta do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia.  
 

7. Posiedzenia Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Odwoławczej 

zwołują jej przewodniczący, nie później niż w ciągu siedmiu dni od upływu terminu, 

odpowiednio - składania wniosków o pomoc socjalną i składania odwołań od decyzji 

Komisji. 
 

8. Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Odwoławczej 

zapadają zwykłą większością głosów. 
 

9. Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Odwoławczej 

dotyczące poszczególnych studentów ubiegających się o świadczenia są sporządzane w 

formie pisemnej i przekazywane do dziekanatu w terminie do 3 dni od dnia ich podjęcia.  
 

10. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo 

do odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej, powoływanej na każdy rok akademicki przez rektora. 
 

11. Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Komisji 

Odwoławczej sprawuje rektor. 
 

12. W ramach nadzoru rektor przysługuje prawo uchylenia decyzji obu Komisji 

jeśli uzna tę decyzję za niezgodną z przepisami Ustawy lub Regulaminem. 
 

13. Gdy wartość środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń wymienionych w § 

2 ust. 1 pozostających w dyspozycji Uczelni jest mniejsza od łącznej kwoty 

potrzebnej na te świadczenia przyjętej przez Wydziałową Komisję Stypendialną 

zgodnie z ust. 2 w trakcie rozpatrywania wniosków, wysokość świadczeń zmniejsza się 

przez pomnożenie wartości każdego z nich przez współczynnik korygujący, obliczony 

jako iloraz wartości środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń wymienionych w § 

1 ust. 1 będących w dyspozycji uczelni i wysokości kwoty będącej dla Komisji 

podstawą ustalenia wysokości tych świadczeń.  
 

14. Student traci uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej z chwilą ukończenia 

studiów tj. złożenia egzaminu dyplomowego, a ostatnia pomoc materialna przysługuje w 

miesiącu złożenia egzaminu dyplomowego.  
 

15. Utrata uprawnień do świadczeń pomocy materialnej następuje także w przypadku:  

1) urlopu od zajęć w Uczelni;  

2) oczekiwania na powtarzanie semestru;  

3) ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów –świadczenia 

pomocy materialnej po raz ostatni student otrzymuje za miesiąc, w którym składa 

egzamin dyplomowy;  

4) skreślenia z listy studentów w trakcie roku akademickiego;  

5) przedłużenia przez dziekana terminu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu 

dyplomowego;  

6) śmierci studenta.  
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16. Pomoc materialna otrzymana na podstawie nieprawdziwych danych podlega 

zwrotowi na fundusz pomocy materialnej, niezależnie od odpowiedzialności 

dyscyplinarnej studenta określonej w przepisie art. 211 i nast. ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym włącznie z wydaleniem z Uczelni, a także odpowiedzialności 

karnej i cywilnej.  

 

§  9 

 

1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta.  

 

2. W szczególnych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna lub 

Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą domagać się dostarczenia przez studenta 

dokumentu innego aniżeli wymienione w załącznikach niniejszego Regulaminu. 

 

3. Opóźnienia w przekazaniu Uczelni dotacji z budżetu państwa lub jej transzy, 

skutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczeń do czasu uzyskania tych środków przez 

Uczelnię. 

 

§  10 

 

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

materialnej, w którego rodzinie średnia miesięczna wysokość dochodu na osobę w 

ostatnim roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty określonej przez rektora na dany 

rok kalendarzowy w trybie § 3 ust. 1. 

 

2. Stypendia socjalne, o których mowa w ust. 1 przyznaje się na podstawie wniosku 

studenta – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.  

 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z zaświadczeniami i oświadczeniami 

potwierdzającymi wysokość dochodu studenta i członków jego rodziny, wybranymi 

stosownie do indywidualnej sytuacji dochodowej studenta i członków jego rodziny 

student składa w dziekanacie w terminie wyznaczonym przez rektora. 

 

4. Student może złożyć kopie zaświadczeń, o których mowa w ust. 3 pod 

warunkiem, że kopie te uwierzytelni notariusz lub instytucja, która dany dokument 

wydała. 

 

5. W wyjątkowych przypadkach kopie o których mowa w ust 3 może potwierdzić 

pracownik Dziekanatu, pod warunkiem okazania oryginału zaświadczenia. 

 

6. Średnią miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala 

się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz. 992 z późn. zm). Dochodem w rozumieniu tej 

ustawy są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 

 

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 nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, obliczane według wzoru określonego w §15 ust.2 

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie 
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sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005, Nr 

105, poz. 881  z późn. zm.): 

 

S = Sp (P - Sus) 
 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:  

S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,  

Sp - obowiązująca stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

P - przychód wyrażony w złotych,  

Sus - składka na ubezpieczenia społeczne wyrażona w złotych. 

 

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany 

podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

 

c) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

 

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, 

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach 

oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez El Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, 

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku 

działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie 

niewypałów i niewybuchów, 

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia 

otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe 

osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na 

robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z 

zagranicy, 

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 

jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami 

lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, 

w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 



8 

 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 

czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników 

zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na 

podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94, z późn. zm.), 

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami 

państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 

państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub 

ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, 

celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych 

organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te 

uzyskały dochód, 

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

- alimenty na rzecz dzieci, 

- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym 

oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym i tytule w zakresie 

sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, 

- kwoty diet nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 

obowiązków społecznych i obywatelskich, 

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w 

budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie 

rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia 

tych osób, 

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, 

Nr203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), 

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie 

zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o 

specjalnych strefach ekonomicznych, 

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o 

komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

Polskie Koleje Państwowe", 

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone 

odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek 

dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne, 

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej, 
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- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

 

7. W razie udokumentowanej utraty dochodu przez studenta i/lub członka jego 

rodziny (np. w wyniku: utraty pracy lub innego źródła dochodu, utraty prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych, prawa do renty itp.) w okresie poprzedzającym złożenie 

wniosku o pomoc materialną, Komisja pomniejsza średnią miesięczną wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, 

w którym składany jest wniosek o średnią miesięczną wartość utraconego dochodu. 

 

8.  Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć zaświadczenia i 

oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta oraz członków jego rodziny w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek, w tym 

odpowiednio: 

 

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów 

uzyskanych/nieuzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 

składany jest wniosek, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór zaświadczenia 

określa załącznik nr 3 do regulaminu, 

 

b) oświadczenia o wysokości uzyskanego/nieuzyskanego w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek innego dochodu nie 

podlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do 

regulaminu,  

 

c)zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego 

podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość 

podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub o nie osiąganiu takich 

dochodów- wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu  

 

d) dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni 

użytków rolnych wyrażonych 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 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).  

 

e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości/braku posiadania 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym składany jest 

wniosek albo nakaz płatniczy za ten rok, wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 

do regulaminu, zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i łącznej wysokości zasiłków chorobowych 

uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym; wzór zaświadczenia określa 

załącznik nr 6 do regulaminu, 

 

f) skrócony odpis aktu małżeństwa w przypadku pozostawania przez studenta 

wnioskodawcę w związku małżeńskim, 

 

g) skrócony odpis aktu urodzenia członka rodziny, który nie ukończył wieku 18 lat, 

 

h) w przypadku członków rodziny w wieku powyżej 18 lat kształcących się w 
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szkole lub szkole wyższej w ramach nauki lub studiów stacjonarnych i nie 

uzyskujących dochodów, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły 

wyższej i korzystaniu z tej formy kształcenia, 

 

i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli 

członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich 

płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

 

j) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 

lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, 

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość 

otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż 

zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o 

całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o 

wysokości wyegzekwowanych alimentów, 

 

k) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, 

przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym składany 

jest wniosek, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

 

l) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, 

jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez studenta 

i/lub członka jego rodziny, albo spowodowane zostało to względami prawnymi 

(np. rozwód) lub śmiercią członka rodziny, np.: 

-w przypadku utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania - zaświadczenie powiatowego 

urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę 

utraty tego prawa oraz wysokość utraconego zasiłku, 

-w razie utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - świadectwo pracy 

lub inny dokument potwierdzający utratę zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej oraz wysokość utraconego w związku z tym dochodu miesięcznego 

netto, 

-w razie rozwodu lub separacji - kopię odpisu prawomocnego wyroku 

sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub 

rodzica, 

-w razie śmierci członka rodziny - kopię aktu zgonu. 

 

§ 11 

 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z 

tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

 

2.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na wniosek 

studenta, którego wzór określa załącznik nr 6 do regulaminu. 

 

3.Ustala się dwa stopnie niepełnosprawności: 

a) znaczny stopień niepełnosprawności – w rozumieniu  ustawy z dnia 

27.08.1997  Rozdział 2, art. 4 pkt 1  

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności - w rozumieniu  ustawy z dnia 

27.08.1997  Rozdział 2, art. 4 pkt 2  

 

4.Komisja ustala wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w 
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kwocie obliczanej jako część kwoty najwyższego stypendium socjalnego przyznanego 

na dany semestr, mieszczącej się - zależnie od stopnia niepełnosprawności, o 

którym mowa w ust. 3 - w przedziale: 

 

0,8 do 1,0 najwyższego stypendium socjalnego - dla studentów o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 

0,4 do 0,7 najwyższego stypendium socjalnego - dla studentów o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

 

5. Stypendium wypłaca się tylko w okresie ważności orzeczenia, o którym mowa w 

ust. 1 z uwzględnieniem ustalonych w niniejszym regulaminie zasad przyznawania 

stypendiów . 

 

§ 12 

 

 

1. Rektor przyznaje stypendia za wyniki w nauce dla najlepszych studentów w 

terminie 14 dni od otrzymania wniosku, który stanowi załącznik nr 7 do regulaminu. 

 

2. Od decyzji rektora studentowi przysługuje prawo złożenia do rektora, za 

pośrednictwem dziekanatu, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,  w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania decyzji, o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

3. Stypendium dla najlepszych studentów może uzyskać student, który zaliczył 

w uczelni co najmniej dwa semestry w regulaminowych terminach, określonych przez 

rektora w zarządzeniu dotyczącym organizacji roku akademickiego, ze średnią ocen nie 

niższą niż 4,0(dobry). 

 

4. Średnią, o której mowa w ust. 3., oblicza się z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w semestrach 

poprzedniego roku akademickiego z egzaminów i zaliczeń kończących się zaliczeniem na 

ocenę z przedmiotów przewidzianych w programie studiów, z uwzględnieniem ocen 

niedostatecznych, przy czym w obliczeniach nie uwzględnia się ocen z wychowania 

fizycznego i z przedmiotów, których zaliczenie dokumentowane jest oceną nie wyrażoną 

liczbowo (zal.) oraz z przedmiotów stanowiących różnice programowe.  

 

5.Stypendium nie może być przyznane studentowi, który powtarzał ostatni rok lub 

ostatni semestr studiów z przyczyn innych niż losowe, ani studentowi 

przebywającemu na urlopie. 

 

6.Studentowi, który spełnia warunki określone w ust. 3 i uzyskał w terminie 

wpis na określony semestr z różnicami programowymi, stypendium przyznaje się z 

zastrzeżeniem, że jeżeli nie zaliczy on różnic programowych, wyznaczonych do 

wykonania w danym semestrze, to w następnym semestrze traci prawo do stypendium 

rektora dla najlepszych studentów, mimo zaliczenia przedmiotów bieżącego semestru. 

Przedmioty stanowiące różnice programowe nie są uwzględniane przy liczeniu średniej 

ocen, o której mowa w ust. 3 i 4.  

 

7.Student, który miał przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów na 

dany rok akademicki i w trakcie tego roku uzyskał zgodę na urlop, traci prawo do 

dalszej wypłaty stypendium za miesiące, w czasie których przebywał na urlopie. Po 

powrocie z urlopu stypendium za wyniki w nauce za miesiące, w których student 
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przebywał na urlopie, może być wypłacone pod warunkiem, że pobyt na urlopie nie 

był spowodowany nie zaliczeniem semestru. 

 

8.Stypendium przyznaje się w kwocie stanowiącej iloczyn współczynnika 

podanego w tabeli nr 1, zależnego od wysokości średniej ocen danego studenta, 

oraz tzw. kwoty bazowej ustalanej przez rektora, przy uwzględnieniu wysokości kwoty 

łącznej przeznaczonej na stypendia rektora dla najlepszych studentów w danym roku 

akademickim określonej w decyzji rektora w trybie §3 ust. 1 regulaminu oraz liczby 

studentów składających wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów 

spełniających wymagania określone w niniejszym paragrafie. 

 

TABELA 1 

Średnia ocen Współczynnik 

4,50-4,90 i więcej  

5 

1,5 

4,00- 4,49 1,0 

 

9.Stypendia przyznaje się w wysokości wynikającej z obliczeń według procedury 

określonej w ust. 10, rozpoczynając od osoby o najwyższej średniej, a następnie kolejno 

studentom o niższych średnich aż do wyczerpania kwoty łącznej przeznaczonej na 

stypendia za wyniki w nauce w danym roku akademickim określonej w decyzji rektora 

w trybie § 3 ust. 1 regulaminu. Gdy końcową pozycję na liście studentów wyłonionych w 

tym trybie zajmuje ex aeąuo kilka osób o tej samej średniej ocen, stypendium 

przyznaje się w kolejności wynikającej z uwzględnienia średnich ocen, od najwyższej 

do najniższej, uzyskanych przez te osoby w ostatnim semestrze. 

 

 

§ 13 

 

1. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który ukończył co 

najmniej pierwszy rok studiów osiągnął i udokumentował w Uczelni wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył w 

terminie ostatni rok studiów. 

 

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie przyznaje 

rektor na wniosek kanclerza na okres roku akademickiego w terminie przewidzianym 

dla przyznawania stypendium za wyniki w nauce. 

 

3.Od decyzji rektora studentowi przysługuje prawo złożenia do rektora, za 

pośrednictwem dziekanatu, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,  w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania decyzji, o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać imię i nazwisko studenta, 

numer albumu oraz rodzaj i charakter osiągnięcia sportowego zgodnie z ust. 5. 

 

5.Za osiągnięcia sportowe uprawniające do przyznania stypendium dla 

najlepszych studentów za wyniki w sporcie uznaje się: 

 

1)posiadanie statusu członka kadry narodowej, 

 

2)uzyskanie tytułu mistrza lub wicemistrza w zawodach krajowych lub 
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międzynarodowych w danej dyscyplinie sportu, 

 

3)zajęcie miejsca medalowego na mistrzostwach Polski szkół wyższych w 

danej dyscyplinie sportu, 

 

4)inne osiągnięcia sportowe uznane przez rektora za wystarczające dla 

przyznania stypendium za wyniki w sporcie. 

 

 

6. Wysokość stypendium za wyniki w sporcie ustala na każdy rok akademicki 

rektor w odrębnej decyzji, indywidualnie dla poszczególnych studentów, z 

uwzględnieniem środków pozostających w dyspozycji Uczelni na pomoc socjalną dla 

studentów oraz rangi ich osiągnięć sportowych. 

 

7. Student, który zaprzestał uprawiania dyscypliny sportu, w której osiągnął 

rezultaty stanowiące podstawę przyznania mu stypendium za wyniki w sporcie, lub 

został zdyskwalifikowany z powodu stosowania niedozwolonych środków 

dopingujących lub niesportowego zachowania, albo też dalsze uprawianie przez 

studenta tej dyscypliny, ze względu na istotne przyczyny, takie jak utrata zdrowia, 

utrata sprawności ruchowej, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków itp. nie 

rokuje możliwości dalszego odnoszenia w niej sukcesów, traci prawo do 

otrzymywania tego stypendium z dniem stwierdzenia opisanych sytuacji. W razie 

dyskwalifikacji, o której mowa powyżej, po zakończeniu okresu dyskwalifikacji 

stypendium za wyniki w sporcie może zostać przywrócone decyzją rektora. 

 

8.Student, któremu przyznano stypendium za wyniki w sporcie i który uzyskał także 

prawo do stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, może otrzymywać 

jednocześnie obydwa stypendia. 

 

§ 14 

 

1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia sportowe przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na 

wniosek rektora. 

 

2. Rektor może podjąć działania, o których mowa w ust. 1 z własnej inicjatywy 

lub na wniosek Dziekana. 

 

 

3. Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium ministra za osiągnięcia w 

nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz tryb ich 

przyznawania i wypłacania określają odrębne przepisy wydane przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia na podstawie art. 

187 Ustawy. 

 

§ 15 

 

1.Formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej dla studentów jest zapomoga. 

 

2.Zapomogę o której mowa w ust 1 przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna, na 

wniosek studenta (wzór określa załącznik nr 8 do regulaminu), w ramach kwoty 

przeznaczonej na zapomogi w decyzji rektora podjętej w trybie § 3 ust. 1 niniejszego 
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regulaminu. 

 

3.Komisja rozpatruje wnioski o zapomogę nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

4.Do zdarzeń szczególnie uzasadniających przyznanie zapomogi losowej, zalicza się: 

 

 

1) ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny, 

 

2) śmierć najbliższego członka rodziny studenta, 

 

3) urodzenie dziecka przez studentkę lub żonę studenta, 

 

4) poniesienia przez studenta lub członków jego rodziny, istotnej straty w 

wyniku zdarzeń. 

 

 

5. Wniosek winien zawierać szczegółowy opis zdarzenia oraz - o ile to 

możliwe -potwierdzenie przez właściwe organy faktu zaistnienia zdarzenia i jego 

skutków dla studenta oraz jego rodziny. 

 

6. Studentce, która urodziła dziecko i przebywa z tego tytułu na urlopie 

okolicznościowym, może zostać przyznana i wypłacona zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka w czasie trwania urlopu. 

 

7. Student może otrzymać zapomogę dwukrotnie w roku akademickim. 

 

8. Zapomoga przyznana przez Komisję wypłacana jest bez zbędnej zwłoki. 

 

§ 16 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy: 

 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005, Nr 

164, poz. 1365 z późn. zm.)  

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. 

Nr 139, poz. 992 ze zm.);  

 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, 

poz. 1362 ze zm.);  

 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).  

 

2.Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu z Uczelnianym Samorządem 

Studenckim z mocą od dnia 10 grudnia 2011 roku. 
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Załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie: 
 

1. Załącznik  nr 1 – oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na 

więcej niż jednym kierunku studiów  

2. Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  

4. Załącznik nr 3 – zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych 

5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o dochodzie rodziny nieopodatkowanym podatkiem 

dochodowym uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym 

6. Załącznik nr 5 – oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku 

kalendarzowym  

7. Załącznik nr 6– wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych 

8. Załącznik nr 7 – wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów 

10. Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie zapomogi 

11. Załącznik nr 9– wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.  

 


