
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 11 października 2022 r. 

 

 

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE 

w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W porozumieniu z samorządem studenckim ustalam Regulamin świadczeń dla studentów 

WSZUiE w Poznaniu, zwany dalej „regulaminem”, w tym: 

1) sposób ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1- 4 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”; 

2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 

1–4 ustawy; 

3) sposób wypłacania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy; 

4) sposób dokumentowania sytuacji materialnej; 

5) tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. 

 

Zasady ogólne 

 

§ 2 

 

1. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o przyznanie świadczeń 

w formie: 

1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora, 

4) zapomogi. 

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub sportowe określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

3. Świadczenia realizowane są w ramach środków finansowych przyznanych Uczelni na ten cel. 

Wysokość świadczeń jest uzależniona od wysokości dotacji budżetowej przyznanej Uczelni 

w kolejnym roku kalendarzowym. 

4. Szczegółowe wysokości poszczególnych świadczeń obowiązujących w danym roku 

akademickim w porozumieniu z samorządem studenckim ustala i podaje do wiadomości 

w odrębnych komunikatach Rektor. 

5. Świadczenia są przyznawane przez Rektora na wniosek studenta. Rektor może upoważnić 

Dziekana lub innego pracownika Uczelni do wydawania decyzji w sprawach dotyczących 

świadczeń. 

6. Stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 -3 zwane dalej stypendiami są przyznawane na rok 

akademicki, na okres 9 miesięcy i są wypłacone co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca, za 

który przysługuje świadczenie. 
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7. Wniosek o przyznanie stypendiów należy złożyć w terminie do 14 października. 

8. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne po terminie, o którym mowa w ust. 7 

stypendium jest przyznawane od miesiąca, w którym złożono wniosek o ile Uczelnia nie 

rozdysponowała środków przeznaczonych na ten cel. 

9. Od decyzji, o których mowa w ust. 5 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do 

Rektora. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

10. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być 

wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora określonego w rozporządzeniu ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

11. Dokumentacja stypendialna początkowo gromadzona i przechowywana jest w dziale 

stypendialnym, a następnie podlega archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

12. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać zapomogę, 

stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora i stypendium ministra tylko na 

jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

13. Łączny okres przysługiwania świadczeń wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie 

przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na 

studiach:  

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;  

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.  

Do okresu, o którym mowa w ust. 13, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry 

na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, 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. 

14. Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

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

stopnia. 

15. Przepisy ust. 13 i 14 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

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

zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje 

przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

17. Student ubiegający się i otrzymujący świadczenia niezwłocznie powiadamia uczelnię 

o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia, o której mowa w ust. 

12 - 16. 

18. Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student. W przypadku, gdy wniosek 

został złożony i przyjęty, ale jest niekompletny, student otrzymuje wezwanie do usunięcia 

braków wniosku z wyznaczonym terminem nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. 

19. Decyzja o przyznaniu świadczeń wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został 

skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, 

lub utracił prawo do świadczenia na podstawie ust. 12-16. 

20. Utrata uprawnień do wszystkich świadczeń następuje, jeśli student: 

c) został zawieszony w sprawach studenta, 
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d) podlega karze innej niż nagana lub upomnienie, wymierzonej na podstawie 

prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, 

e) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 

f) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych, 

g) korzysta z urlopu, 

h) oczekuje na powtarzanie semestru. 

21. Świadczenia zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 

ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

22. Wypłata przyznanych świadczeń następuje na rachunek bankowy wskazany przez studenta. 

23. Zmiany w regulaminie dokonuje rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. 

 

Stypendium socjalne 

 

§ 3 

 

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

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta, wzór wniosku określa załącznik 

nr 3 do regulaminu. 

3. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, ustala miesięczną wysokość dochodu na 

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

4. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium 

socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu: 

1) uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a) studenta, 

b) małżonka studenta, 

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, 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; 

2) nie uwzględnia się: 

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

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: 

c) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

d) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

e) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

f) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie 

przepisów o systemie oświaty, 

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

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

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm). 

5. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego 

na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się 
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dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, 

na który świadczenie ma być przyznane. 

6. Miesięczny dochód w rodzinie studenta oblicza się sumując przeciętne miesięczne dochody 

członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie studenta. 

7. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada 

w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 

wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 

1) ukończył 26. rok życia; 

2) pozostaje w związku małżeńskim; 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d; 

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot 

określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych. 

8. Student, o którym mowa w ust. 7 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego 

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

9. Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej do określenia dochodu w rodzinie studenta 

oraz zasady jego obliczania określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

10. Rektor, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania 

stypendium socjalnego wnioskodawcy, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia 

z ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego sytuację dochodową i majątkową 

wnioskodawcy i jego rodziny. 

11. Rektor, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać 

wnioskodawcy stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli przyczyny 

niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej o sytuacji dochodowej majątkowej studenta i rodziny studenta były 

uzasadnione oraz wnioskodawca udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

12. Wnioskodawca składa oświadczenie o przyczynie niedołączenia zaświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1 na wzorze określonym w załączniku nr 7 do regulaminu wraz z dokumentami 

potwierdzające źródła utrzymania rodziny. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy może zostać przyznane 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do 

otrzymania stypendium socjalnego. 

14. Przez szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w ust. 1, rozumie się 

w szczególności następujące okoliczności: 

1) korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny 

korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub 

zasiłków okresowych; 



5 

 

 

 

2) sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25. roku życia, 

3) udokumentowania długotrwała choroba wnioskodawcy. 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 

§ 4 

 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie 

o  niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym 

mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. 

zm.). 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek (załącznik nr 4 do 

regulaminu) na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie 

dłużej niż na rok akademicki. Stypendium wypłacane jest do 9 miesięcy, od października do 

czerwca. 

3. W przypadku wygaśnięcia decyzji o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych 

w trakcie roku akademickiego z powodu utraty ważności właściwego dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego dokumentu, prawo do 

stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, 

jeżeli wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do przyznania świadczenia oraz złożył 

wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od 

dnia wygaśnięcia poprzedniej decyzji o przyznaniu świadczenia, bez względu na ustalony 

stopień niepełnosprawności. 

 

Stypendium rektora 

 

§ 5 

 

1. Stypendium rektora dla studentów może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki 

w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe 

we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 może ubiegać się student, który terminowo uzyskał 

wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy przewidziane programem studiów 

w poprzednim roku akademickim oraz posiada wysoką średnią ocen za poprzedni rok 

akademicki lub inne wybitne osiągnięcia, udokumentowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

regulaminu. Stypendium to może otrzymać nie więcej niż 10% najlepszych studentów 

z każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni. Liczba studentów na kierunku ustalana 

jest na dzień rozpoczęcia roku akademickiego. 

3. O stypendium, o którym mowa w ust.1 może ubiegać się student pierwszego roku studiów 

drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

który spełnił kryteria określone w ust. 1 i 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 

4. O stypendium rektora może ubiegać się student, który posiada osiągnięcia artystyczne 

w poprzednim roku akademickim udokumentowane i potwierdzone przez specjalistę z danej 
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dziedziny. 

5. O stypendium rektora może ubiegać się student studiów który w poprzednim roku 

akademickim uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym, udokumentowane i potwierdzone przez właściwy organ sportowy (aktualna 

klasa sportowa I, II, III). 

6. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

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

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

7. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

Zapomoga 

 

§ 6 

 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej spowodowanej w szczególności utratą przez niego, jego małżonka lub rodziców 

stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym powodującym trudności w studiowaniu. 

2. Za zdarzenie losowe uznaje się w szczególności: 

a) śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta; 

b) ciężką chorobę studenta; 

c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź); 

d) urodzenie dziecka; 

e) wystąpienie nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na 

pogorszenie sytuacji materialnej. 

3. Zapomoga może zostać przyznana na wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik nr 6 

do regulaminu. Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć niezbędne dokumenty 

potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację (np. dokumenty z Urzędu Stanu 

Cywilnego, zaświadczenia lekarskie, inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów). 

4. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 7 

1. We wszystkich sprawach nie objętych przepisami powyższego regulaminu mają zastosowanie 

następujące przepisy: 

a) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1668 z późn. zm.), 

b) Statut WSZUiE w Poznaniu. 

2. Student jest zobowiązany do dotrzymania wszelkich terminów ustanowionych w związku 

z procedurą przyznawania pomocy materialnej. Niedochowanie terminu może skutkować 

nieotrzymaniem pomocy materialnej ze względu na wyczerpanie środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. 

3. Traci moc regulamin z dnia 01.10.2016 r. 
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4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 października 2019 r. i dotyczy przyznawania 

świadczeń od roku akademickiego 2019/20. 

 

 

 Załączniki: 

 

Nr 1 – Sposób dokumentowania sytuacji materialnej i zasady ustalania dochodu  

Nr 2 – Szczegółowe kryteria do stypendium rektora 

Nr 3 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

Nr 4 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych  

Nr 5 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora 

Nr 6 – Wzór wniosku o przyznanie zapomogi 

Nr 7 – Oświadczenie w sprawie sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy i rodziny 

wnioskodawcy 

 

Wzory: 

 

Nr 1 – wzór zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodzie, z roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok akademicki, podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 

27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta i pełnoletnich członków rodziny 

studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki 

Nr 3 – wzór oświadczenia o dochodach innych niż dochody opodatkowane podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych 


