PYTANIA OGÓLNE:

Jaką pomoc materialną mogę otrzymać ze strony Uczelni?
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.
Kto decyduje o tym, czy dostanę ww. pomoc materialną?
Komisje Stypendialne powołane przez Rektora spośród studentów delegowanych przez właściwy organ
samorządu studenckiego i pracowników Uczelni wydają decyzje dotyczące pomocy ust. 1-3. Decyzja w sprawie
zapomogi jest w kompetencjach Rektora.
Czy mogę się odwołać od decyzji Komisji Stypendialnej?
Tak, jest na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odpowiednio argumentowane odwołanie w formie wniosku do
Odwoławczej Komisji Stypendialnej prosimy wysyłać mailowo na adres: stypendia@wsiiz.pl
Decyzja rektora w sprawie zapomogi jest ostateczna.
Komu przysługują świadczenia?
Przysługują studentowi na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat [co należy rozumieć jako okres możliwości ubiegania się
o świadczenie, a nie faktyczne jego otrzymywanie].
Należy też pamiętać, że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim,
świadczenia pomocy materialnej przysługują pod warunkiem, że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego
stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Komu nie przysługują świadczenia?
Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (dotyczy również osób posiadających tytuły
zawodowe uzyskane za granicą):
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmie studia pierwszego stopnia;
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niepełnosprawności w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to
świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Czy studiując zaocznie mogę starać się o stypendium?
Osoby studiujące w formie studiów stacjonarnych są uprawnione do tych samych świadczeń, co studiujący w
formie studiów niestacjonarnych.
Czy jak pójdę na urlop od zajęć, to nadal będę mógł pobierać świadczenia?
Tak, ale tylko w przypadku korzystania z pierwszego urlopu w toku studiów. Przebywając na urlopie od zajęć,
student nie może wnioskować o przyznanie zapomogi.
Należy jednak pamiętać, że zarówno stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, jak i
stypendium Rektora można otrzymywać maksymalnie przez okres 6 lat.
We wniosku o przyznanie stypendium Rektora student powinien wykazać wyłącznie osiągnięcia, które uzyskał
w poprzednim roku studiów, w związku z czym idąc na urlop od zajęć należy złożyć wniosek o stypendium
Rektora za osiągnięcia z poprzedniego roku. Po powrocie z urlopu takiej możliwości nie będzie.
Czy jak zostanę skreślony z listy studentów, to nadal będę mógł pobierać świadczenia?
Nie, świadczenia pomocy materialnej zostają zawieszone z dniem wydania przez Rektora decyzji o skreśleniu z
listy studentów.
Po uchyleniu decyzji o skreśleniu student jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie Dział
Stypendiów, a wówczas zawieszone świadczenia zostaną wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla
studentów.
Zostało mi przyznane stypendium, ale w ciągu roku zrezygnowałem/łam ze studiów. Czy muszę zwrócić kwotę
która została mi wcześniej wypłacona?
Nie trzeba zwracać otrzymanych już kwot. Należy jednak niezwłocznie poinformować o fakcie rezygnacji
ze studiów Dział Stypendiów pisząc na adres: stypendia@wsiiz.pl
Czy studiując na kilku uczelniach mogę pobierać jednocześnie stypendia tego samego rodzaju na każdej z tych
uczelni?
Nie, tylko na jednym, wg własnego wyboru.
Każdy student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na
więcej niż jednym kierunku/ścieżce kształcenia. Treść oświadczenia stanowi integralną część wniosku o
przyznanie danego świadczenia pomocy materialnej. W związku z powyższym, student musi wybrać, na której
uczelni będzie pobierał stypendium.
Czy mogę pobierać jednocześnie stypendium Rektora i np. socjalne lub dla osób niepełnosprawnych?
Tak. Student ma prawo do równoczesnego pobierania różnych stypendiów (na przykład stypendium socjalnego i
stypendium Rektora), nie przysługują mu jednak dwa stypendia tego samego rodzaju na dwóch różnych
kierunkach.
Jak długo przysługuje mi stypendium?
Stypendium przyznawane są na cały rok akademicki, czyli 9 miesięcy 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.
Czy po ukończonym semestrze muszę ponownie złożyć wniosek o stypendium?
Nie. Co do zasady stypendia przyznawane są na rok akademicki. Wyjątek stanowi pomoc materialna przyznawana
osobom rozpoczynającym ostatni rok studiów, który zgodnie z planem trwa jeden semestr, a także studentom I
semestru z rekrutacji letniej. Otrzymują oni wówczas stypendia przez jeden semestr.

W jakiej formie wypłacane są świadczenia?
Wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe, co miesiąc.
Kiedy dostanę pierwszą płatność?
Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z właściwego
ministerstwa ds. edukacji i nauki na konto uczelni. Świadczenia wypłacane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia
wpływu każdej raty środków z dotacji Ministerstwa.
Pierwsza wypłata przyznanego stypendium może być realizowana później niż w październiku, ale nie później niż
do 15 grudnia danego roku i z wyrównaniem za październik i listopad; w semestrze letnim - do końca kwietnia z
wyrównaniem za marzec i kwiecień.
Czy obcokrajowiec może otrzymywać stypendium?
Cudzoziemcy będący studentami Uczelni, mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń na zasadach obowiązujących
w paragrafie 8 Regulaminu świadczeń dla studentów na dany rok akademicki.

Jakie są terminy składania wniosków stypendialnych?
1) do 25 października danego roku akademickiego,
2) do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.
W jakich terminach są podejmowane decyzje stypendialne?
Do 30 listopada, a w przypadku rozpoczęcia studiów od semestru letniego - do 30 kwietnia.
Jak mam dostarczyć wniosek stypendialny?
Kompletny wniosek o stypendium socjalne i zapomogę wraz z załącznikami prosimy wysyłać listownie na adres:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Dział Stypendiów
Al. Jerozolimskie 195a,
02-222 Warszawa
Kompletny wniosek o stypendium Rektora i dla osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami prosimy wysyłać
mailowo na adres: stypendia@wsiiz.pl.
Skąd mogę pobrać dokumenty do złożenia wniosku?
Wzory wniosków wraz z pozostałymi załącznikami są dostępne
Studenta/Stypendia.

na stronie Uczelni w zakładce Dla

Co jeśli źle wypełnię wniosek?
W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia
wniosku, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania
wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak się dowiem, czy otrzymałam stypendium?
Student otrzymuje decyzję administracyjną w sprawie stypendium lub zapomogi za pośrednictwem
elektronicznego systemu obsługi studiów.
Czy mogę ubiegać się o stypendium także w trakcie roku akademickiego?
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w wyznaczonym terminie. Nie ma możliwości ubiegania się
o stypendia w trakcie roku akademickiego.
Wyjątkiem są wnioski o zapomogę, która może być przyznana w dowolnym momencie dwa razy w roku
akademickim.
Czy mam szansę na stypendium jeśli powtarzam moduł?
Student powtarzający moduł nie traci prawa do wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych,
stypendium socjalne i zapomogę, nie może jednak wnioskować o stypendium Rektora.

PYTANIA - STYPENDIUM SOCJALNE:

Kiedy mogę ubiegać się o stypendium socjalne?
Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Jest ono uzależnione od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Kwota ta jest ustalana
indywidualnie dla danego roku akademickim.
Jaka jest wysokość stypendium socjalnego?
Kwotę stypendium w danym roku akademickim określa Rektor. Miesięczne stypendium nie może być niższe niż
100 zł i wyższe niż 1 000 zł.
Jaki okres czasu biorę pod uwagę przy analizie wysokości dochodu?
Rok kalendarzowy poprzedzający przyznanie stypendium.
Dodatkowo uwzględnia się wszelkie zmiany w wysokości dochodu, które miały miejsce w rodzinie w roku w
którym student składa wniosek stypendialny.
Jakie są obowiązki studenta pobierającego stypendium socjalne?
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium socjalnego student
zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Komisji Stypendialnej o tym fakcie.
Kiedy wygasa decyzja o przyznaniu stypendium?
Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy
studentów albo ukończył studia na kierunku na którym pobierał świadczenie. W pozostałych przypadkach decyzja
traci moc z upływem czasu na jaki została wydana.
Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty stypendium?
- w przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślenia z listy studentów;
- w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń
– w tym przypadku student zobligowany jest do zwrotu pobranych świadczeń.
Czy z otrzymanego stypendium należy się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?
Nie. Pomoc materialna określona w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1, 2 i 4i art. 199a ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
Jestem zmuszony/a powtarzać ostatni rok studiów. Czy mogę w takim przypadku ubiegać się o stypendium
socjalne?
Tak. Powtarzanie roku wyklucza jedyne możliwość pobierania stypendium Rektora.
Rozpoczynam studia w semestrze letnim. Czy mogę złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w
marcu?
Tak, studenci rozpoczynający studia w semestrze letnim składają wnioski o stypendium socjalne rozpoczynając
studia i mogą pobierać stypendium do końca tego semestru.
Jaka miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawnia mnie do składania wniosku o stypendium
socjalne?

W roku akademickim 2021/22 maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1000,00 zł netto
na osobę w gospodarstwie domowym.
Jak obliczam dochód na osobę w gospodarstwie domowym?




należy obliczyć miesięczny dochód każdego członka rodziny,
zsumować dochody miesięczne wszystkich członków gospodarstwa domowego studenta (jest to
miesięczna kwota dochodu wszystkich członków rodziny studenta),
następnie podzielić na liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe (liczba powinna również
uwzględniać samego wnioskodawcę).

Na stronie Uczelni w zakładce - stypendium socjalne, znajduje się arkusz do samodzielnego wyliczenia wysokości
dochodu.
Kogo należy uwzględnić w składzie rodziny?
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się
dochody osiągane przez:
a.
b.
c.
d.

studenta;
małżonka studenta;
rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
będące na utrzymaniu ww. osób 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.

W składzie rodziny nie uwzględnia się macochy, ojczyma, dziadka, babci, dzieci rodzeństwa, partnera – choćby
zamieszkiwali razem ze studentem.
Mam rodzeństwo, które skończyło szkołę, ale nie pracuje czy muszę uwzględniać ich we wniosku?
Pełnoletniego rodzeństwa, które się nie uczy nie uwzględnia się we wniosku o stypendium socjalne, chyba że
legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności. Wówczas uwzględnia się tę osobę w składzie rodziny, o ile
pozostaje ona na utrzymaniu rodziców studenta i do dokumentacji załącza się kopię orzeczenia
o niepełnosprawności.
Czy wliczamy do składu rodziny siostrę/brata jeżeli wzięła/ął ślub?
Nie. W momencie zawarcia związku małżeńskiego przez siostrę lub brata studenta przestają się oni wliczać do
składu rodziny studenta niezależnie od wieku i faktu dalszej nauki.
Czy w skład rodziny studenta można wliczyć babcię/dziadka w sytuacji, gdy wyłącznie oni utrzymują rodzinę
finansowo?
Nie. Chyba, że dziadkowie są opiekunami prawnymi lub faktycznymi studenta (wówczas należy dostarczyć wyrok
sądu rodzinnego).
Członek mojej rodziny przebywa w domu pomocy społecznej. Czy muszę uwzględniać go w składzie rodziny?
Nie należy uwzględniać w składzie rodziny tego członka rodziny, pod warunkiem, że przebywa w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie rozumie się dom
pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne
utrzymanie.

Taką sytuację należy jednak odpowiednio udokumentować.
Utrzymuję się sam, czy muszę we wniosku wpisywać dochody rodziców?
Student spełnia warunki samodzielności finansowej, czyli nie uwzględnia dochodów rodziców, jeśli spełnia
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- ukończył 26 rok życia,
- pozostaje w związku małżeńskim,
- ma na utrzymaniu dzieci,
- osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
- posiada stałe źródło dochodów i średnio przez wszystkie miesiące poprzedniego roku i wszystkie miesiące
aktualnego roku do momentu złożenia wniosku zarobił miesięcznie od 930,35 zł do 1000,00 zł.
Stałym dochodem może być np. renta po zmarłym rodzicu, zasądzone alimenty, umowa o pracę, cyklicznie
zawierane umowy zlecenia.
Student musi jednak wykazać źródła swojego utrzymania składając wniosek o stypendium.
Otrzymuję alimenty. Jakie dokumenty muszę złożyć?
Wyrok sądu przyznający alimenty od jednego z rodziców, ewentualnie umowę z centrum mediacji zasądzającą
alimenty. Jeśli alimenty są otrzymywane w niższej wysokości niż ustalone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie
zawartej przed mediatorem, należy przedstawić np. zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję o całkowitej
lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych
Moi rodzice nie są małżeństwem. Jak wypełnić i kogo uwzględnić we wniosku o stypendium?
Zgodnie z ustawą uwzględniamy: 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.
W ubiegłym roku otrzymałem stypendium socjalne i stypendium rektora. Czy dochód z tych stypendiów będzie
się wliczał do dochodu mojej rodziny w kolejnym roku akademickim?
Nie. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dochód
studenta z tytułu otrzymywanych świadczeń określonych w tej ustawie nie jest uwzględniany w dochodzie
branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego.
Pracuję na pół etatu. Czy fakt podjęcia pracy dyskwalifikuje mnie jako uprawnionego do pobierania
stypendium?
Przy aplikowaniu o stypendium socjalne należy pamiętać, żeby miesięczny dochód netto przypadający
na jednego członka rodziny nie przekraczał 1000,00 zł. na osobę. Nie ma znaczenia w jakim wymiarze godzin
pracuje student czy pozostali członkowie rodziny.
Czy konieczne jest składanie osobnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach jeśli rodzice rozliczają
się wspólnie?
Tak, bez względu na to czy rodzice rozliczają się razem, czy oddzielnie konieczne jest złożenie dwóch zaświadczeń,
ponieważ dochód wyliczany jest oddzielnie dla każdej z osób.
Jeżeli ja i moje pełnoletnie, uczące się rodzeństwo nie pracowaliśmy w ubiegłym roku i w związku z tym nie
rozliczaliśmy się z Urzędem Skarbowym, to czy musimy przedkładać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego?
Tak. W przypadku braku dochodów w roku ub. należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
potwierdzające ten fakt. Uczelnia sama nie jest w stanie zweryfikować czy ktoś osiągnął dochód czy nie.

Kto musi przedstawić zaświadczenie z ZUS?
Zaświadczenie z ZUS zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim
roku musi dostarczyć każdy członek rodziny, który w ubiegłym roku osiągnął dochód.
Rodzice posiadają gospodarstwo rolne, które jest jedynym źródłem dochodów oraz są zarejestrowani w KRUSie. Czy muszę dostarczyć zaświadczenie o składce zdrowotnej?
Tak, zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS za poprzedni rok rozliczeniowy.
Dochód oblicza się na podstawie hektarów przeliczeniowych wg. wskaźnika ogłoszonego przez GUS. Natomiast
jeżeli członek rodziny posiada gospodarstwo i osiąga dochody z innych źródeł (np. umowa o pracę, zlecenie, itp.)
wówczas musi przedstawić zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych za poprzedni rok. W przypadku
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
Moi rodzice mają gospodarstwo rolne, ale nie osiągają z niego dochodu. Czy muszę załączyć do wniosku
zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o wielkości gospodarstwa?
Tak. Nie ma znaczenia, czy rodzice czerpią dochody z gospodarstwa czy nie. Student ma obowiązek przedstawić
zaświadczenie o posiadaniu w ub. roku gospodarstwa rolnego i na tej podstawie obliczany jest dochód.
Moja mama otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, który kończy się za 3 miesiące. Czy mogę to policzyć jako
dochód utracony?
Nie. Utratę dochodu bada się na dzień składania wniosku. Dlatego dochód ten zostanie wliczony do dochodu
rodziny.

Po przyznaniu mi stypendium jedno z rodziców straciło pracę. Co w takiej sytuacji mam zrobić?
Należy zgłosić się do Działu Stypendiów z ponownie wypełnionym wnioskiem o stypendium socjalne i prośbą
o ponowne przeliczenie dochodu.
W celu udokumentowania utraty dochodu należy przedstawić PIT-11 oraz umowę o pracę lub zaświadczenie od
pracodawcy (świadectwo pracy, wypowiedzenie, aneks zmieniający umowę).
Po przyznaniu stypendium socjalnego zawarłam związek małżeński. Czy małżonek wlicza się do składu rodziny
i trzeba uwzględniać jego dochody?
Należy zgłosić się do Działu Stypendiów z ponownie wypełnionym wnioskiem o stypendium socjalne i prośbą
o ponowne przeliczenie dochodu, uwzględniając w składzie rodziny dochody małżonka.
Należy do dokumentacji załączanej wraz z wnioskiem dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa.
W takiej sytuacji nie trzeba już uwzględniać dochodów rodziców.
Jeden z członków mojej rodziny rozpoczął pracę w trakcie roku. W jaki sposób uwzględnić ten dochód przy
ustalaniu prawa do stypendium socjalnego?
W takiej sytuacji ma miejsce uzyskanie dochodu. Jeżeli zmiana dochodu miała miejsce w roku kalendarzowym,
za który zostało przedstawione zaświadczenie z Urzędu Skarbowego to osiągnięty z danego źródła dochód należy
podzielić przez liczbę miesięcy, w których był on uzyskiwany.
Jeżeli zmiana dochodu miała miejsce po roku kalendarzowym, za który zostało przedstawione zaświadczenie z
Urzędu Skarbowego to do dochodu należy doliczyć dochód za drugi miesiąc od rozpoczęcia nowego dochodu.

Od dwóch miesięcy odbywam płatny staż na podstawie umowy zlecenie. Czy jest to dochód uzyskany?
Tak. Dochód ten zostanie doliczony do dochodu rodziny.
Czy wynagrodzenie otrzymywane za staż z Urzędu Pracy jest dochodem uzyskanym?
Tak. Za taki staż wypłacane jest stypendium dla bezrobotnych, które jest dochodem uzyskanym.
Ukończyłem 25 lat i rodzic przestał płacić alimenty. Czy jest to dochód utracony?
Nie. Za dochód utracony można uznać tylko sytuację utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w przypadku
śmierci osoby zobowiązanej do ich płacenia.
Czy świadczenia z MOPS/MOPR są wliczane do dochodu rodziny?
Nie, poza świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.
Czy zmianę wysokości wynagrodzenia można uznać za uzyskanie/utratę dochodu?
Nie. Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest też uzyskaniem ani utratą dochodu.
Czy dochód osiągnięty poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest wliczany do dochodu rodziny?
Tak.
Czy strata z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi dochód utracony?
Nie.

PYTANIA - STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?
O stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych posiadający ważne
orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w
art.5oraz art.62 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). O stypendium można ubiegać się począwszy od pierwszego
roku studiów.
Czy student cudzoziemiec może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?
Tak, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez polskie instytucje.
Posiadam tytuł licencjata/inżyniera. Czy mogę ubiegać się o stypendium?
Tak, jeżeli student kontynuuje naukę na studiach II stopnia.
Nie, jeżeli ponownie podjął studia pierwszego stopnia. Wyjątek stanowi przypadek, gdy niepełnosprawność
powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego. Wówczas student może otrzymywać to
świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Czy osoba posiadająca tytuł magistra może wnioskować o stypendium?
Nie. Uzyskanie tytułu magistra zamyka drogę do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej na studiach
pierwszego i drugiego stopnia.
Choruję przewlekle, ale nie mam orzeczenia o niepełnosprawności. Czy przysługuje mi jakaś pomoc
finansowa?
W trudnej sytuacji finansowej spowodowanej również stanem zdrowia można starać się o przyznanie
jednorazowej zapomogi, przedstawiając dokumenty świadczące o pogorszeniu z tego powodu swojej sytuacji
materialnej.
Czy przy ubieganiu się o stypendium dla osób niepełnosprawnych trzeba wykazywać dochód rodziny?
Nie. Stypendium specjalne przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny studenta.
Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium dla osób niepełnosprawnych?
Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki, nie dłużej jednak niż data ważności posiadanego orzeczenia
o niepełnosprawności.
Jaka jest wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych?
Wysokość stypendium jest corocznie ustalana przez Rektora i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z
budżetu państwa, a także od liczby złożonych wniosków. Ponadto wysokość stypendium może być zróżnicowana
ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności
Co zrobić, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności straci ważność?
W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, 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.
Posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie złożyłem wniosku. Czy otrzymam stypendium?

Nie. Pomoc materialną przyznaje się na podstawie złożonego przez studenta wniosku i załączonej dokumentacji
zgodnie z terminarzem stypendialnym.
Czy pobierając stypendium dla osób niepełnosprawnych można ubiegać się o inne świadczenia pomocy
materialnej?
Tak. Niezależnie od przyznanego stypendium osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się i otrzymywać, na takich
samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium
rektora, zapomogę).

PYTANIA - STYPENDIUM REKTORA:

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora?
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 to stypendium.
Czy mogę wnioskować o stypendium rektora dla najlepszych studentów już na pierwszym roku studiów?
Jeśli są to studia I stopnia, możesz otrzymywać stypendium pod warunkiem, że jesteś laureatem olimpiady
międzynarodowej albo laureatem/finalistą olimpiady lub medalistą współzawodnictwa sportowego przyjętym na
I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.
W przypadku studiów II stopnia o stypendium rektora dla najlepszych studentów możesz wnioskować pod
warunkiem, że rozpoczynasz je w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. Stypendium jest przyznawane na
podstawie Twoich wyników z ostatniego roku studiów licencjackich bądź inżynierskich.
Czy osoba posiadająca tytuł magistra może wnioskować o stypendium rektora?
Nie. Uzyskanie tytułu magistra zamyka drogę do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej na studiach
pierwszego i drugiego stopnia (art.93 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Obecnie jestem na I roku studiów drugiego stopnia i będę ubiegać się o stypendium rektora. Czy przy
obliczaniu średniej ocen za III rok studiów pierwszego stopnia uwzględnia się ocenę z obrony pracy
licencjackiej, samej pracy lub dyplomu?
Nie. Studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia przy ustalaniu prawa do stypendium rektora
uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za ostatni rok studiów pierwszego stopnia, nie
uwzględniając ocen z egzaminu dyplomowego, pracy magisterskiej oraz oceny na dyplomie.
Mam zaliczony pierwszy semestr I roku studiów pierwszego stopnia. Czy mogę już ubiegać się o stypendium
rektora na drugi semestr?
Nie, stypendium naukowe można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Czy mam szansę na stypendium Rektora jeśli powtarzam przedmiot?
O stypendium Rektora nie można się starać jeśli w roku akademickim, w którym składa się wniosek powtarza
się przedmiot z poprzedniego roku akademickiego, za który to rok akademicki wyliczana jest średnia
do stypendium.
Ilu studentów otrzyma stypendium Rektora?
Stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów z każdego kierunku studiów, którzy terminowo zaliczyli
wszystkie moduły, w tym praktyki przewidziane programem kształcenia w poprzednim roku akademickim.
Od czego zależy wysokość stypendium Rektora?
Od liczby uzyskanych punktów za poszczególne osiągnięcia – za średnią z ocen oraz dodatkowo za wyniki na polu
sportowym, naukowym czy artystycznym. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. Stypendium otrzymują
studenci najwyżej ulokowani w w/w rankingu.

Wykaz punktacji za poszczególne osiągnięcia jest dostępny w załączniku do Regulaminu świadczeń dla
studentów.
Jaka jest wysokość stypendium rektora?
Wysokość stypendium jest ustalana corocznie przez Rektora i zależy od wysokości dotacji przyznanej uczelni z
budżetu państwa, a także od liczby studentów uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej.
Co to są „wyróżniające wyniki w nauce”?
Pod tym pojęciem rozumieć należy średnią ocen nie niższą niż 4,20.
Studiuję jednocześnie dwa kierunki. Czy mogę złożyć wniosek o stypendium rektora na każdym z nich?
Tak. Student o przyznanie stypendium może ubiegać się na obu studiowanych kierunkach. Jednak tylko na
jednym z nich ma prawo pobierać takie świadczenie.
Czy dostanę punkty za udział w konferencji międzynarodowej, jeśli po konferencji nie została wydana żadna
publikacja?
Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora, uwzględnienie udziału studenta w konferencji ogólnopolskiej lub
międzynarodowej uzależnione jest od formy, jaką ten udział przyjmuje. Bierne uczestnictwo w konferencji nie
jest brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji za osiągnięcia, natomiast udział czynny przejawiający się np.
w postaci przedstawionego referatu, prezentacji multimedialnej, posteru itp. jest punktowany, niezależnie od
tego, czy po takiej konferencji wydana została publikacja. Wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o formie
udziału w danej konferencji.
Dostaję stypendium za wysoką średnią, ale teraz mam problemy z nauką. Czy stypendium zostanie cofnięte?
Stypendium jest przyznawane za wysoką średnią uzyskaną w poprzednim roku akademickim, więc nie zostanie
cofnięte za gorsze wyniki w bieżącym roku.

PYTANIA - ZAPOMOGA:

Kiedy mogę uzyskać zapomogę?
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej
przez:
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.
Czy pobierając stypendium socjalne mogę ubiegać się o przyznanie mi zapomogi?
Tak. Pobieranie stypendium socjalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie zapomogi, gdyż ta
przyznawana jest studentowi z przyczyn losowych, gdy jego sytuacja materialna uległa przejściowemu
pogorszeniu, zazwyczaj wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń. Stypendium socjalne przyznawane jest
natomiast, gdy sytuacja materialna studenta jest trudna z powodu osiągania niskiego dochodu przez studenta
i członków jego rodziny
Jak często mogę ubiegać się o zapomogę?
Student może otrzymać dwie zapomogi w ciągu roku akademickiego.

