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R E G U L A M I N 

świadczeń dla studentów 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia 

 

ROK AKADEMICKI 2022/2023 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w porozumieniu z uczelnianym 

organem samorządu studenckiego, ustala się następujące kryteria i tryb ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

zwanej dalej „Uczelnią”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

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

w budżecie państwa w formie:  

1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora, 

4) zapomogi 

 

2. Student ma prawo ubiegać się za pośrednictwem Uczelni o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

których zasady przyznawania regulują odrębne przepisy wydane przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

 

3. Student po spełnieniu określonych zasad i kryteriów fundatora stypendium, może ubiegać się 

również o: 

 1) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa: 

a) rodzaj stypendium, 

b) sposób oraz kryteria przyznawania stypendium, 

c) wysokość stypendium, 

d) warunki zwrotu lub odstąpienia od żądania zwrotu stypendium. 
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2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną 

niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. Na wniosek osoby przyznającej stypendium, 

minister zatwierdza zasady jego przyznawania. 

 

§ 2 

1. Dane osobowe studentów ubiegających się o świadczenia, o których mowa w §1 chronione są zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  

danych). 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez studentów w związku z ubieganiem się o 

przyznanie świadczeń jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, u. Bitwy Warszawskiej 1920 

r. nr 18 (02-366 Warszawa). Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: 

administratordanych@wsiiz.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 562 35 00 lub pisemnie na adres 

siedziby administratora.  

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

świadczeń, a w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie, także w celu realizacji i rozliczenia 

przyznanych świadczeń, jak również weryfikacji prawidłowości tych czynności. Dane osobowe będą 

również przetwarzane w celu archiwizacji.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień ze środków przeznaczonych na 

świadczenia dla studentów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie żadnego 

świadczenia. 

5. Dane osobowe osoby uprawnionej nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba że 

będą tego wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Administrator danych nie ma zamiary przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

7. Studentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 

§ 3 

1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w§ 1 ust. 1 pkt 1-4, przyznawane są przez Komisje 

Stypendialne powołane przez rektora spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu 

studenckiego i pracowników Uczelni. Studenci stanowią większość składu zarówno komisji stypendialnej, 

jak i odwoławczej komisji stypendialnej. Każdorazowo zaleca się, aby komisja składa się z czterech osób: 

mailto:administratordanych@wsiiz.pl
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trzech studentów i pracownika Uczelni. Decyzje wydane przez komisje stypendialne podpisują 

przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 

 

2. Od decyzji komisji stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej 

w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do odwoławczej komisji 

stypendialnej. 

 

3.Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej, o których mowa w ust. 3 i 4 sprawuje rektor. W ramach 

nadzoru rektor może uchylić decyzje komisji niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce lub niniejszym Regulaminem. 

 

 4.  Rektor wraz z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala szczegółowe kryteria i tryb 

udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń na 

innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta. 

 

§ 4 

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

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

magisterskich. 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmie studia pierwszego stopnia; 

3) Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 wynosi 

12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu 

świadczenia przysługują na studiach: 

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

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

4) Łączny okres, o którym mowa w ust. 3, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął 

jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 

semestrów.  

5) Do okresu, o którym mowa w ust. 3 i 4, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na 

studiach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2, 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 lub równorzędnego.  
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W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się 

jako jeden semestr.  

6) W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, 

świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy 

ust. 3 oraz 4 stosuje się odpowiednio.   

 

2. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe 

za granicą.  

 

3. W przypadku korzystania z pierwszego urlopu w toku studiów, student zachowuje prawo do ubiegania się 

o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1-3, zaś w przypadku kolejnych urlopów 

w toku tych samych studiów  student nie ma prawa do ubiegania się o ww. świadczenia. 

 

4. Przyznane studentowi świadczenia pomocy materialnej określone w § 1 ust. 1 pkt 1-4, wygasają  

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

zawodowego o którym mowa w ust. 1 ust. 2 pkt a i b, został skreślony z listy studentów na kierunku 

studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres o którym mowa w ust 1 pkt 3, 4 i 6.  

 

W przypadku skreślenia studenta: 

1) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone świadczenia zostają wypłacone w najbliższym 

terminie wypłat dla studentów, 

2) w okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków studenta o przyznanie innych świadczeń. 

 

5. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie 

świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do 

świadczenia.  

 

§5 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę oraz stypendia ministra, 

tylko na jednym, według własnego wyboru. 

 

2. Nie przysługują świadczenia o których mowa w §1 ust. 1  pkt 1-4 oraz ust. 2 studentom będącym:  
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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 będący funkcjonariuszami służb 

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

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

    

3. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być wyższa niż 

38% wynagrodzenia profesora. 

 

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

ulega wysokość stypendium rektora. 

 

5. W przypadku otrzymania w kolejnym roku dotacji z budżetu państwa w wysokości uniemożliwiającej  

wypłatę świadczeń w wysokości wcześniej przyznanej, rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 

wykonawczym samorządu studenckiego obniża w drugim semestrze wysokość przyznanych świadczeń, o 

których mowa w § 1 ust.1. 

§ 6 

1. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 - 3 przyznawane są na rok akademicki przez Komisje  

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

semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy. Wypłatę 

stypendium wstrzymuje się w przypadku skreślenia studenta z listy studentów lub zawieszenia w prawach 

studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej. 

 

2. Student otrzymuje stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 w danym roku akademickim przez 

okres 9 miesięcy. 

 

3. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów ostatnie stypendia 

wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy. 

 

§ 7 

1. Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Student 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o numerze polskiego rachunku bankowego na wniosku o 

przyznanie świadczeń.  
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2. Wypłaty realizowane są co miesiąc, z zastrzeżeniem  ust. 3 -5  

 

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

ministerstwa na konto uczelni. 

 

4. Świadczenia wypłacane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpływu każdej raty środków z dotacji  

Ministerstwa, 

 

5. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium może być realizowana później niż w październiku – nie 

później niż do 15 grudnia danego roku, ale z wyrównaniem za październik i listopad. 

 

§ 8 

1. Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem mogą ubiegać się o stypendium socjalne również 

studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, 

2) cudzoziemcy którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2020r. poz. 35, 2023,2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159),  

3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, albo korzystający z 

ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

4) cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, 

o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, 

5) posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia, 

6) cudzoziemcy będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

7) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, 

o których mowa w art. 151  ust. 1 lub art.151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku  

z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b 

ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych.  
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2. Cudzoziemcy będący studentami Uczelni, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora na zasadach obowiązujących w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§ 9 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej,  

o którym mowa w art. 365 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2021r. poz. 478). 

 

2. Podziału dotacji, o której mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  

wyższym i nauce, dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,  

z zachowaniem zasady, że środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora przyznawane są w liczbie  

nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i stanowią nie 

więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

 

3. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż te związane z pomocą 

materialną dla studentów. 

 

4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok 

następny jako stan początkowy funduszu. 

 

§ 10 

1.W przypadku, gdy Uczelnia poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia pomocy 

materialnej, co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń, 

niezwłocznie powiadamia studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż  

14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.  

 

2. Studenta, 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, rektor albo komisja 

stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, wzywa do doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy 

społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług (Dz. U. poz. 1818) z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 
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3. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o których mowa w § 10 ust. 2, komisja  

stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. 

Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

 

4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi  

stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku 

o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku 

przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy 

 z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, o sytuacji 

dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, były uzasadnione oraz student udokumentował 

źródła utrzymania rodziny. 

 

§ 11 

Zmian niniejszego regulaminu dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 

studentów. 

 

STYPENDIA SOCJALNE 

 

§ 12 

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

 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium 

oraz wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych grupach dochodu ustala (w drodze zarządzenia) 

rektor, z zachowaniem zasady, że miesięczne stypendium nie może być niższe niż 100 zł i wyższe niż 1 000 

zł. 

 

§ 13 

1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, przysługuje studentowi z tytułu: ponoszenia kosztów 

zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki; ponoszenia kosztów 

zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie 

innym niż dom studencki; zamieszkania na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia 

złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty mieszkania w 

miejscu studiowania; sytuacji materialnej wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły 

pełnoletność, przebywające w pieczy zastępczej. 
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2. Wysokość zwiększenia stypendium ustalane jest przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem 

samorządu studenckiego każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

§ 14 

1. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu, stanowiącym 

załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 

1,2,3 składa się w terminie do 22 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego 

wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,2 składa się w terminie do 11 marca. 

 

2. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa pisemnie studenta  

do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku 

niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

 

§ 15 

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

o stypendium socjalne ustala w drodze zarządzenia rektor w porozumieniu z uczelnianym organem  

samorządu studenckiego. 

 

2. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1 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 2020r. poz. 1876 i 2369) i 

nie wyższa niż 1,6 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) - ustala rektor w porozumieniu z 

samorządem studenckim. 

 

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

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z 2021 r. poz. 1162 z późn. zm.) oraz na 

podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie 

postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2015 r., poz.2284) z uwzględnieniem: 

1) przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

2) deklarowanych w oświadczeniu dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
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fizyczne, pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, 

3) innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. wynagrodzenia, renty, zasiłki chorobowe, dodatki 

branżowe, kombatanckie, świadczenia pieniężne itd., 

4) dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego. 

 

4. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 23 września każdego roku za rok poprzedni.  

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te 

sumuje się. 

 

5. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego 

podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:  

1) oddane w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, 

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,  

3) gospodarstwa rolnego oddanego 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 oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

6. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na 

zasadach, o których mowa w ust. 5, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony 

czynsz z tytułu dzierżawy. 

 

7. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa 

rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

 

8. Miesięczna wysokość dochodu rodziny studenta oznacza przeciętny miesięczny dochód członków rodziny 

uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium, z zastrzeżeniem przepisów 

o dochodzie uzyskanym i utraconym (Załącznik 1A). 
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9. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu uznanego za utracony.  

 

10. Przez utratę dochodu, o którym mowa w ust. 9, rozumie się utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy 

o dzieło, 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent 

przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania, 

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 

świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji 

h) utratą świadczenia rodzicielskiego, 

i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznych rolników. 

 

11. W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym 

przyznanie stypendium, do wniosku o ustalenie prawa do stypendium student powinien dołączyć 

zaświadczenie lub inny dowód potwierdzający fakt utraty dochodu. 

 

12. W przypadku, gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił podstawę 

ustalenia prawa do stypendium socjalnego, sytuacja dochodowa rodziny uległa poprawie na skutek 

uzyskania przez członka rodziny dochodu, prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu 

powiększonego 

o uzyskany dochód. 

 

13. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 12, może być spowodowane wyłączenie: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie 

umowy o dzieło, 
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d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem 

rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

i) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznych 

rolników. 

 

14. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, 

w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest nadal uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 

stypendium. 

 

15. W przypadku uzyskania dochodu przez członków rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny z roku bazowego (o ile nie został on 

utracony) powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium. 

 

16. Student ma obowiązek zgłaszania zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodzinnym, 

toku studiów i innych, mających wpływ na dalsze korzystanie ze świadczeń. W każdym z przypadków 

student ma obowiązek niezwłocznie złożyć ponownie wniosek o przyznanie świadczeń na podstawie 

nowych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.  

 

17.  Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku: 

a) zmiany liczby członków rodziny, 

b) uzyskania lub utraty dochodu, 

c) zmian wynikających z § 13 ust. 1. 

 

Wysokość stypendium ustala się na podstawie aktualnych dokumentów. Stypendium wypłaca się bez 

wyrównań i potrąceń. 
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§ 16 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne 

uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) studenta, 

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, 

dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich 

ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i 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. 

 

2. Samodzielne zamieszkanie małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do 

uznania dochodowości studenta za zerową. 

 

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

prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne, jeżeli spełnia jeden z następujących 

warunków: 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt a i b, nie jest mniejszy od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w 

przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia 

wniosku o przyznanie stypendium; 

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź 

jednym z nich. 

 

4. W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo, do dochodu stanowiącego podstawę ustalania 

wynagrodzenia miesięcznego warunkującego przyznanie stypendium nie wlicza się dochodów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

5. Student może ubiegać się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jako 

samodzielny finansowo na podstawie oświadczenia o samodzielnym tworzeniu gospodarstwa domowego 

(załącznik 1B). 
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§ 17 

1. W przypadku gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka 

rodziny przebywającego w tej instytucji. 

 

2. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust. 1 i 2,  

rozumie się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład 

opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną jednostkę zapewniającą 

nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. 

 

3. W przypadku, gdy rodzina lub student utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się dochód 

z prowadzenia gospodarstwa rolnego, który ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w 

hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 

roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. Nr 136/2006, poz. 969 z późn. zm.).  

 

4. W przypadku gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze 

dochody, dochody te sumuje się. 

 

5. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny od 

dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie 

stypendium odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych tym roku. 

 

6. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje 

je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sadową, do dochodu rodziny stanowiącego 

podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego, wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. 

 

§ 18 

1. Do dochodu rodziny nie wlicza się: 

1) dochodów rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych oraz rodzeństwa, jeżeli student jest 

samodzielny finansowo, 

2) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 nr 164 poz. 1668 z późn. zm.), tj. stypendiów 

pobieranych na Uczelni,  
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3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom, doktorantom w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów 

albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, 

5) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznanych  przez jednostki 

samorządu terytorialnego, 

6) stypendiów za wyniki w nauce dla studentów przyznawanych przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, 

7) stypendiów doktoranckich przyznawanych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich, 

8) zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłków 

pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych), 

9) świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.), 

10) dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

 

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 19 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności.  

 

2. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w terminie 

do 22 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie 

stypendium składa się w terminie do 11 marca.  

 

3. Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu w ust. 1 stypendium dla osób niepełnosprawnych 

stanowi orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o 

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

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydane przez właściwy organ.  

 

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

student może otrzymać świadczenie o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 2, dodatkowo przez pełen cykl 

kształcenia, na kolejnych  kierunkach studiów, jednak nie dłużej niż przez okres wskazany w  § 4 ust. 1 pkt 6. 
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5. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień 

niepełnosprawności, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 

 

6. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) częściowa niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

 

7. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do zasiłku 

pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 

 

8. W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 3, wypłata świadczenia zostaje 

zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez 

studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku 

kontynuacji poprzedniego orzeczenia.  

 



 
 

Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
obowiązujący od 25 lutego 2022 r.  

 

 

                                                                                                                                                                               
Regulamin świadczeń dla studentów zatwierdzony przez Rektora Wyższe Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2022 r.  
(Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia nr 13/2022 r. z dnia 31 sierpnia 2022 r.) 

 17 z 24 

 

9. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem 

złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 

60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej 

niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności; 

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. 

dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż 

do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. 

10. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium na kwotę 

nie niższą niż 50 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 

 

11. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium na 

kwotę nie niższą niż 150 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 

 
12. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium na kwotę 

nie niższą niż 200 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 

 
13. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w drodze zarządzenia. 

 

STYPENDIA REKTORA  

 

§ 20 

 

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie 

krajowym.   

 

2. O stypendium rektora może ubiegać się student na podstawie wyróżniających wyników w nauce, 

osiągnięć naukowych lub artystycznych lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie, co najmniej na 

poziomie krajowym, które uzyskał w roku akademickim poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium 

rektora.  
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3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 

maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty,  

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

mowa w przepisach o sporcie. 

 

4. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów, 

uprawnionych do ubiegania się o stypendium Rektora. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, 

stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy czym do limitu nie wlicza się studentów,  

o których mowa w ust. 3 [zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce].  

 

5. Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył wszystkie moduły w I terminie sesji 

egzaminacyjnej, w tym praktyki przewidziane programem kształcenia w poprzednim roku akademickim. 

 

6. Stypendium rektora przysługuje studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów,  

z zastrzeżeniem ust. 3 oraz studentów I semestru studiów II stopnia.  

a) Liczba studentów danego kierunku studiów uwzględniona do obliczenia limitu 10%, pobierana jest  

z informatycznego systemu do obsługi studiów w dniu tworzenia list rankingowych do stypendium 

rektora.  

 

7. Przedłużenie terminu zaliczenia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej nie powoduje zmiany terminu na 

złożenie wniosku o przyznanie stypendium rektora. 

  

8. Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składa  wniosek z obliczoną sumą punktów za 

średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wyniki sportowe oraz dokumentację potwierdzającą 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, w terminach:  

1) do 22 października danego roku akademickiego,  

2) do 11 marca  – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim. 

 

9. Stypendium rektora nie może być przyznane studentowi powtarzającemu semestr albo rok oraz 

przebywającemu na kolejnym urlopie od zajęć.  

 

10. Jeżeli student uzyska zgodę na powtarzanie semestru albo roku lub kolejny urlop od zajęć, w trakcie 

roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium rektora, wypłatę stypendium wstrzymuje się.  
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Po powrocie studenta z powtarzania lub urlopu wypłatę stypendium wznawia się wyłącznie na wniosek 

studenta złożony do rektora, w wysokości zgodnej z decyzją o przyznaniu stypendium.  

 

11. Łączny okres wypłacania stypendium przed i po wznowieniu wypłaty jest równy okresowi, na który 

stypendium zostało przyznane.  

 

§ 21 

 

1. Kwotę stypendium rektora w danym roku akademickim określa rektor na podstawie liczby wniosków 

studentów uprawnionych do stypendium oraz kwoty dotacji przyznanej na ten cel określonej w 

porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego. 

 

2. Decyzje w sprawie przyznania stypendium rektora podejmowane są w terminie do 30 listopada, a w 

przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego do 30 kwietnia.  

§ 22 

 

1. Student może składać wnioski o stypendium rektora w każdym z trzech tytułów: 

1) za wyróżniające wyniki w nauce (Załącznik 3A) 

2) za osiągnięcia naukowe, artystyczne (Załącznik 3B) 

3) za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Załącznik 3C wraz 

z zaświadczeniem o osiągniętych wynikach). 

 

2.Liczba stypendiów, o których mowa w § 20 pkt 2,3 stanowi nie więcej niż 3% liczby studentów danego 

kierunku studiów (w tym stypendium za: wysokie wyniki sportowe – 1,6%, osiągnięcia naukowe – 0,7%, 

artystyczne 0,7%), z zachowaniem zasady określonej w § 20 ust.4. 

 

3. Stypendium rektora jest przyznawane tylko z jednego tytułu. 

 

§ 23 

1. Komisja na podstawie dostarczonych i sprawdzonych przez Komisję stypendialnych wniosków, oblicza 

punktację zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

1) Liczba punktów za wysoką średnią ocen w skali od 2 do 5 przyznawana jest według następującego wzoru: 

Punkty = średnia ocen x10 (np. średnia 4,20  - uzyskanych punktów 42). 
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2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust.1, komisja tworzy listy rankingowe wg sumarycznej liczby 

punktów zdobytych przez studentów dla każdego kierunku studiów.  

 

3. Stypendium rektora przyznawane jest na podstawie pozycji ma liście rankingowej wg sumarycznej liczby 

punktów zdobytych przez studentów dla każdego kierunku studiów. Osoby mające tą samą pozycję na liście 

rankingowej otrzymują stypendium Rektora, o ile nie spowoduje to przekroczenia ograniczenia.  

 

4. Stypendium rektora dla studentów przyznawane jest na podstawie list rankingowych sporządzanych 

osobno dla każdego kierunku studiów, wspólnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

5. Listy rankingowe, o których mowa w ust. 3 zawierać będą sumaryczne liczby punktów zdobytych przez 

studentów wraz z numerami albumu studentów danego kierunku - listy uporządkowane będą wg wysokości 

zdobytych punktów, poczynając od najwyższej.  

 

6. Na liście studentów posiadających wyróżniające wyniki w nauce pozostają osoby z najwyższą liczbą 

punktów, przy czym, gdy liczba studentów zakwalifikowanych do najniższego przedziału kryterium 

wyróżniających wyników w nauce jest większa niż określa to dany próg procentowy, ze względu na 

uzyskanie jednakowej liczby punktów, pomniejsza się dany przedział o tę liczbę osób.  

 

7. Wysokość stypendium rektora przyznawane jest w zależności od uzyskanej punktacji: 

Liczba punktów: 

- od 42 do 45, 

- od 46 do 50, 

- od 51 do 60, 

- powyżej 61  

 

8. Liczba punktów, za którą student może otrzymać stypendium rektora jest sumą punktów za średnią ocen, 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym. 

 

9. To samo osiągnięcie może być przez studenta zgłoszone tylko raz w trakcie trwania studiów I i II stopnia 

albo jednolitych studiów magisterskich. 
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10. Student potwierdza zgłoszenie osiągnięcia jednokrotnie w trakcie trwania studiów, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia w treści wniosku. Komisja na podstawie wniosków o stypendium rektora 

złożonych przez studenta w latach ubiegłych, może dokonać weryfikacji zgłoszonych osiągnięć.   

 

11. W przypadku błędnego zakwalifikowania przez studenta osiągnięcia, komisja przekwalifikowuje 

osiągnięcie. W przypadku gdy nie jest to  możliwe, komisja przyznaje za dane osiągnięcie 0 punktów. 

 

12. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wskazane przez studenta osiągnięcia, komisja 

przyznaje za dane osiągnięcie 0 punktów.  

 

13. Student pierwszego roku studiów II stopnia punktowany jest za osiągnięcia zrealizowane w trakcie 

ostatniego roku studiów I stopnia na uczelni macierzystej. 

 

§ 24 

1. Stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, 

który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w roku 

akademickim poprzedzającym złożenia wniosku oraz terminowo zaliczył wszystkie moduły w tym praktyki, 

przewidziane programem kształcenia w poprzednim roku akademickim.  

 

2. Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych 

jest złożenie w dziale stypendiów w terminie do 22 października, a w przypadku rozpoczynania studiów od 

semestru letniego do 11 marca, pisemnego wniosku wraz z załączonymi zaświadczeniami potwierdzającymi 

osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 1. 

 

3. Wysokość stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych, przyznawana jest na 

podstawie liczby punktów za następujące rodzaje zdobytych osiągnięć studentów:  

a) uczestnicy: igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, 

b) finaliści: pucharu świata, pucharu Europy, pucharu Polski, uniwersjady, Akademickich Mistrzostw Świata, 

Akademickich Mistrzostw Europy, Akademickich Mistrzostw Polski, 

c) medaliści: mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski ASZ,  

d) zawodnicy lig państwowych, 

e) finaliści: mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski dyscypliny indywidualne, Mistrzostw Polski 

ASZ, 

f) miejsca od IV do VI w Akademickich Mistrzostwach Polski, w dyscyplinach rozgrywanych w systemie 

bezpośrednim (bez eliminacji), 
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g) miejsca od V do VIII w półfinałach Akademickich Mistrzostwach Polski (rozgrywki strefowe) sporty 

indywidualne oraz miejsca od V do XII sporty drużynowe, 

h) zawodnicy III ligi państwowej 

 

4. Wysokość stypendium, o których mowa w ust. 1 ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 

samorządu studenckiego oraz podaje do wiadomości studentów w drodze zarządzenia. 

 

§ 25 

1. Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o przyznanie punktacji do 

stypendium rektora, uważa się: 

1) publikację artykułu naukowego w czasopiśmie zamieszczonym w aktualnym wykazie czasopism 

punktowanych, ogłoszonym przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,    

2) artykuł naukowy w czasopiśmie spoza listy ministerialnej,  

3) organizację konferencji naukowej, 

4) czynny udział studenta jako prelegenta w konferencjach naukowych. 

 

2. Ponadto, obligatoryjne jest terminowe zaliczenie wszystkich modułów w tym praktyk, przewidzianych w 

programie kształcenia w poprzednim roku akademickim. 

 

3. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1 muszą pochodzić z poprzedniego roku akademickiego. 

 

4.  Wysokość stypendium, o których mowa w ust. 1 ustala rektor w drodze zarządzenia. 

 

 

§ 26 

1. Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o przyznanie punktacji do 

stypendium rektora, uważa się: 

1) autorstwo książki artystycznej (np. albumu fotograficznego), 

2) współautorstwo działa artystycznego, 

3) miejsce medalowe w artystycznych konkursach/festiwalach. 

 

2. Ponadto, obligatoryjne jest terminowe zaliczenie wszystkich modułów w tym praktyk, przewidzianych w 

programie kształcenia w poprzednim roku akademickim. 

 

3. Osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 1 muszą pochodzić z poprzedniego roku akademickiego. 
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4. Wysokość stypendium o których mowa w ust. 1 ustala rektor w drodze zarządzenia. 

 

 

ZAPOMOGI 

 

§ 27 

1. Zgodnie z art. 90 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zapomogę może 

otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student zobowiązany jest 

udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej oraz złożyć wniosek o przyznanie zapomogi. 

 

2. Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć:  

a) śmierć członka najbliższej rodziny, 

b) urodzenie dziecka przez studentkę lub urodzenie się dziecka, którego ojcem jest student, 

c) chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,  

d) klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan), 

e) inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.  

 

3. Zapomoga może być przyznana do wysokości 50% rocznego czesnego obowiązującego na danym 

kierunku studiów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wysokości 100 % rocznego czesnego. 

 

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

 

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

 

6. Sam fakt przejściowo trudnej sytuacji życiowej, nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli  

w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia 

się sytuacji materialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. W przypadku trwałego 

pogorszenia sytuacji materialnej student powinien ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. 

 

7. W okresie ograniczenia lub zawieszania funkcjonowania uczelni, o której mowa w ust. 1 jest 

przyznawana przez rektora. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 92 ust. 2 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie stosuje się.   

 

ZASADY OGŁASZANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 
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§ 28 
 
1. Komisja informuje studenta o przyznaniu prawa do stypendium poprzez zamieszczenie informacji o 

statusie wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi studiów. 

 

2. Student otrzymuje decyzje administracyjną w sprawie stypendium lub zapomogi.  

 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

§ 29 

1. We wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. 

zm.). 

 

2. Moc traci Regulamin świadczeń dla studentów WSIiZ przyjęty Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia  

15 lutego 2022 r. Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w sprawie wprowadzenia 

zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

  

    


