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  REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW 
w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku 

 
 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018  Prawo o szkolnictwie  
wyższym i nauce, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r o  
pomocy społecznej.  

Postanowienia ogólne 
§ 1 

 
1.  Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa  
w formie: 
1) stypendium socjalnego; 
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 
3) zapomogi; 
4) stypendium rektora. 
2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz odmowa jego przyznania następują w drodze decyzji    
administracyjnej. 
3.   Przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, przyznawane są na udokumentowany wniosek studenta. 
4. Student ubiegający się o świadczenia, o których mowa w ust.1, przedkłada niezbędne oryginały dokumentów lub 
uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń może być uwierzytelniona 
przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 

 
§ 2 

1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o stypendium Rektora,  
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. 

2. Student cudzoziemiec może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego jeżeli: 
1) posiada zezwolenie na pobyt stały, lub jest rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej; 
2) posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  w rt. 159 ust.1 lub art. 186 

ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.poz. 2094, z 
póż.zm.) 

3) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony 
uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust.2 
ustawy z dnia 7 października 1999r o języku polskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 931, z póż.zm.), co 
najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

5) posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 
6) jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
3. Dokumenty wystawione w języku obcym, stanowiące załącznik do wniosku o przyznanie stypendium powinny  

być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  
 

§ 3 
1.  Dane osobowe studentów ubiegających się o świadczenia, o których mowa  w  § 1 chronione są zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z póżn.zm.) 
2.  W celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu danych osobowych członków rodzin studentów po jednorazowym 
wykorzystaniu tych danych przy rozpoznawaniu wniosków, komisja zabezpiecza wszystkie rozpoznane wnioski oraz wszystkie 
załączniki do tych wniosków w celu przechowania dokumentów w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do nich.  
3.  Przechowywane rozpoznane wnioski oraz załączniki do tych wniosków udostępnia się do wglądu uprawnionym osobom w 
razie przeprowadzania przez nie kontroli zasadności wydanych decyzji w sprawach o przyznanie świadczenia pomocy 
materialnej.  

§ 4 
 

1. Świadczenia przysługują studentowi, który posiada status studenta. 
2. W przypadku korzystania z  urlopu dziekańskiego, student nie zachowuje prawa do ubiegania się o pomoc materialną, o 

której mowa § 1 ust 1. 
3. Student, który uzyskał zgodę na urlop dziekański  w trakcie roku akademickiego traci prawo do stypendium socjalnego, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna może podjąć decyzję o przyznaniu stypendium 
socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych o ile urlop dziekański został udzielony z przyczyn zdrowotnych. 

5. Studentowi, który uzyskał zgodę na urlop dziekański w trakcie roku akademickiego stypendium Rektora zostaje 
wstrzymana od miesiąca następnego po otrzymaniu zgody na urlop. Pozostała część stypendium zostaje wypłacona po 
powrocie z urlopu. 

 
§  5 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia o których mowa § 1 ust.1 
tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

2.  Świadczenia , o których mowa w § 1 ust. 1: 
1) Przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia  

i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (łączny okres, w którym danej osobie 
przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości 
trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Okres ten biegnie od momentu 
rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie 
wskazanego okresu jest kontynuowane. Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, 
do okresu 6 lat wlicza się cały rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę. 
Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia wliczają się 
także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. sprzed 01 
października 2018 r.), 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,  
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

       3.    Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 
      4.    Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zawierającego informacje o których 
             mowa w ustępie 2 . 
      5.    Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 dla studenta nie może 
             być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.  
 

§ 6 
Studentom będącym: 
1. Kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania 

przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych; 

2. Funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, 
którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z 
pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie 

- nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1. 
 

§ 7 
 

3. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu  świadczeń w danym roku akademickim 
przez okres do dziewięciu miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 czerwca, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – 
przez okres do pięciu miesięcy. 

4. Za termin składania kompletnych wniosków o pomoc materialna przyjmuje się dzień 20 października danego roku 
akademickiego. 

5. Wnioski o stypendium rektora złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. W przypadku wniosków o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1-3, złożonych po terminie, Komisja Stypendialna 

podejmuje decyzję, na jaki okres przyznane zostanie świadczenie, o ile Uczelnia nadal posiada środki na ten cel. 
7. Wypłaty realizowane są co miesiąc,  z zastrzeżeniem  ust. 3 – 4.  
8. Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z ministerstwa na konto uczelni. 
9. Świadczenia wypłacane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu każdej raty środków z dotacji ministerstwa, na konto 

Uczelni, z zastrzeżeniem, że data pierwszej wypłaty realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty przyznania 
danego stypendium.  

10. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 
11. Wysokość świadczeń dla studenta, o których mowa w § 1 ust. 1 określa Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę liczbę 

wniosków i wysokość środków finansowych będących do dyspozycji. 
12. Kwota stypendium może ulec zmianie od 1 stycznia danego roku akademickiego, w zależności od posiadanych środków 

finansowych przeznaczonych z budżetu państwa na ten cel. 
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§ 8 

 
1. Na wniosek Samorządu Studentów WSMED świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 przyznawane są przez Komisję 

Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołaną przez Rektora. 
2. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie 

czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.  
3. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzje Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

niezgodną z przepisami prawa. 
4. Od decyzji Rektora studentowi przysługuje skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę składa 

się w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. 
5. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi 5 osób:  

1) dwóch pracowników administracji,  
2) trzech studentów. 

      6.   Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący tej komisji albo  
      upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.   

      7.   W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą minimum 3 osoby:  
1) jeden pracownik, 
2) dwóch studentów. 

      8.  Decyzje wydawane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący  
           komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.   

 
§ 9 

 
1. Świadczenia dla studentów przyznaje się ze środków funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 412 ustawy z dnia 

20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z póź.zm.).  
2. Uczelnia może przeznaczyć w danym roku budżetowym nie więcej niż 0,2 % dotacji przyznanych ze środków 

finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na 
pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów.  

3. Środki z dotacji, o której mowa w ust.1 wydatkowana  w danym roku na stypendia rektora stanowią nie więcej niż 60% 
środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi 

4. Podziału dotacji dokonuje Rektor w porozumieniu z Samorządem  Studentów WSMED. 
5. Komisja Stypendialna, przyznając prawo do świadczeń, określa ich wysokość od października do grudnia w ramach 

pozostałej do wykorzystania części dotacji z bieżącego roku kalendarzowego.  
6. Komisja Stypendialna może zmienić w danym roku akademickim wysokość przyznanych świadczeń od stycznia do lipca, 

jeśli uzasadnione to jest wysokością środków finansowych, które komisja ma do dyspozycji w związku z przyznaniem 
nowej dotacji na kolejny rok kalendarzowy. 

7. Komisja Stypendialna zawiesza wypłatę świadczeń w okresie styczeń - lipiec do czasu wpłynięcia pierwszej raty środków, 
o których mowa w  ust. 1.  

8. W przypadku wpłynięcia na konto uczelni w nowym roku kalendarzowym raty nowej dotacji, bez informacji z ministerstwa 
jaka jest wysokość całej dotacji - kwoty poszczególnych stypendiów za dany miesiąc zostaną wypłacone w wysokości, na 
jaką pozwoli wysokość raty, ale nie wyższej niż kwota przyznana w październiku.  

9. Każda wypłata miesięczna w nowym roku kalendarzowym do czasu uzyskania informacji o wysokości dotacji na ten rok 
będzie miała charakter zaliczki na poczet wypłat za styczeń – czerwiec.  

10. Wypłaty danego stypendium realizowane od stycznia zostaną w razie konieczności wyrównane w ramach każdego 
miesiąca do nowej kwoty stypendium, ustalonej przez Komisję Stypendialną na okres od stycznia do czerwca. 
Wyrównanie nastąpi w momencie uzyskania przez uczelnię informacji o wysokości nowej dotacji i dokonania jej podziału.  

11. Jeżeli w roku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, w którym rozpoczął się rok akademicki, uczelnia nie 
otrzyma dotacji na świadczenia dla studentów, Komisja Stypendialna informuje studentów o braku środków na 
świadczenia i podejmuje uchwałę o zaprzestaniu wypłacania przyznanych świadczeń.  

12. Do czasu wpłynięcia środków, o których mowa w  ust. 1 Rektor Uczelni wstrzymuje skreślenie studenta z listy studentów z 
powodu zaległości w opłatach za naukę, jeżeli uzyskał on prawo do stypendium socjalnego i pobierał je w okresie 
październik - grudzień, a na dzień 4 stycznia nie ma żadnych zaległości w opłatach za studia i od dnia 5 stycznia kwota 
zaległości w opłacie każdej z rat jest nie większa niż miesięczna kwota stypendium socjalnego, pobierana w okresie 
październik – grudzień.  

13. Student zobowiązany jest do bezzwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za studia w momencie 
wznowienia wypłaty świadczeń, bądź poinformowania przez uczelnię, że uczelnia nie otrzyma dotacji a zawieszone prawo 
do świadczeń wygasło. 
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STYPENDIUM SOCJALNE 

 
§ 10 

1.  Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę   w rodzinie 
studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 

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 2009 r. nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 
sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

3.  Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 mają studenci, których dochód na osobę w 
rodzinie nie przekracza  1051,70 zł miesięcznie netto, ustalonej w oparciu o treść ust.2 

4.    Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego 
studentowi, 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 o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.  

5.  Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne 
w przypadku o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny nie dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były 
uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

6.  Miesięczną wysokość dochodu na osobę ustala się na podstawie  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w 
sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.  

 
ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA 

I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta 
§ 11 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia 
się dochody osiągane przez:  

1) studenta;  
2) małżonka studenta;  
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;  
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, 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. Do dochodów rodziny studenta wlicza się:  
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (wg skali podatkowej), 30b (odpłatne zbycie 

papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych), 30c (podatek liniowy z pozarolniczej działalności 
gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej), 30e (dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości, w tym: 
nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego 
użytkowania gruntów) i 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika) ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), 
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;  

2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;  

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r., nr 228, poz. 2255 z późn. zm.):  

a) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  
b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  
c) świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,  

d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,  
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e) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich,  

f) ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 
1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,  

g) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich 
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 
Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 –1945, otrzymywane z zagranicy,  

h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych,  

i) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane 
za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz 
podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

j) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, 
1000, 1076, 1608 i 1629),  

k) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 
policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 
państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne 
wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych 
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

l) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej obliczone za okres, w którym 
osoby te uzyskały dochód,  

m) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,  

n) alimenty na rzecz dzieci,  
o) stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub 
studentom, za wyjątkiem wymienionych w ust. 4.  

p) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności 
związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,  

q) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

r) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z 
późn. zm.),  

s) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  

t) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",  

u) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 
latach 2003 – 2006,  

v) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  
w) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  
x) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne,  

y) renty określone 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,  

z) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej,  

aa) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  
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bb) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych,  

cc) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 
730),  
dd)  świadczenie rodzicielskie, 
ee) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
ff) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, 
gg) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku  
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia 
zdrowotne; 

 
 

3. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym osiągała również dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby i 
macierzyństwa, dochody te podlegają uwzględnieniu w dochodzie rodziny.  
 
4. Do dochodów rodziny studenta nie wlicza się:  
1) dochodów nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów wymienionych 
powyżej w ust. 2 pkt 3) – będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 
wychowawcze (500+), świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z 
pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.), 
dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;  
2) ponadto do dochodu nie wlicza się:  
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tj. stypendium socjalnego, 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra 
za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, oraz zapomogi, a także stypendiów za wyniki w nauce pochodzących z 
własnych funduszy stypendialnych uczelni;  
b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,- 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 
umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;  
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);  
d) stypendiów finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,  
e) stypendiów za wyniki w nauce lub w sporcie finansowanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 
państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi,  
f) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne 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. 1509, 1540, 1552 i 1629), tj. 
stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych przez organizacje, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy 
statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych 
(wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych;  
g) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny;  
h) jeżeli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest jednocześnie opiekunem 
prawnym innego dziecka, to w dochodzie jego rodziny nie uwzględnia się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną, 
a w liczbie członków rodziny nie uwzględnia się tego dziecka – dotyczy to sytuacji, w której rodzic studenta lub student nie ma 
tego dziecka faktycznie na swoim utrzymaniu (z samego faktu bycia opiekunem prawnym dziecka nie wynika obowiązek 
łożenia na nie).  
 
                                                                                         § 12 
1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub 

faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 
będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada 
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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 §11 ust. 1 pkt 4;  
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.  

2. Student, o którym mowa w ust. 1 składa oświadczenie ( załącznik nr 9 ), że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa 
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.  
3. Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę a także między innymi renta po 
zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło, stypendium 
doktoranckie.  

4. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego 
przez 12 miesięcy w roku. Można jednak przyjąć, że jeśli przeciętny (średni) miesięczny dochód studenta w poprzednim 
roku (roczny dochód podzielony na 12 m-cy) i w roku bieżącym nie jest niższy niż 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, to spełnia on przesłankę 
ustawową.  

5. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Stałe źródło dochodu dokumentuje się 
przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje 
właściwego organu o przyznaniu renty, orzeczenie sądu zasądzające alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości 
osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego 
dochodu i inne).  

6. W przypadku, gdy student zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, ale 
przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną, w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić 
dochody małżonka za ten rok.  

7. Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa.  
     

§ 13 
1. W przypadku gdy na dzień składania wniosków członek rodziny jest pełnoletni, a w roku rozliczeniowym był niepełnoletni – 

także musi przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego.  
2. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o 

dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się).  
3. Jeżeli w roku rozliczeniowym student lub członek rodziny studenta nie figurował w ewidencji Urzędu Skarbowego lub nie 

deklarował dochodu do opodatkowania, przedstawiając zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – student ubiegający się o 
stypendium lub członek rodziny studenta, obowiązkowo wypełnia oświadczenie o braku dochodów.  

 
§ 14 

1. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.  
2. Za opiekuna prawnego rodziny studenta uznaje się osoby, które dla udowodnienia tego faktu mogą przedłożyć orzeczenie 

sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób wlicza się do dochodu rodziny studenta.  
3. Za opiekuna faktycznego uważa się osobę, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w ustawie o 

świadczeniach rodzinnych tj. osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego 
o przysposobienie dziecka.  

4. Za opiekuna prawnego rodziny studenta nie uznaje się osoby, która orzeczeniem sądu sprawuje tylko kuratelę nad 
członkiem (członkami) rodziny studenta.  

5. Student zobowiązany jest powiadomić Komisję Stypendialną o zmianie sytuacji materialnej rodziny, mającej wpływ na 
wysokość świadczeń.  

 
II. Wymagane dokumenty 

 
§ 15 

1. W zależności od sytuacji materialnej i składu osobowego rodziny, student ubiegający się o stypendium socjalne 
zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty:  

 
Dokumenty dotyczące składu osobowego rodziny studenta.  
1) w przypadku niepełnoletnich członków rodziny skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument urzędowy potwierdzający 

wiek, w tym zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki zawierające datę urodzenia;  



 8 

2) zaświadczenie ze szkoły zawierające datę urodzenia, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;  
3) zaświadczenie szkoły wyższej zawierające datę urodzenia, w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi student bądź 

doktorant do ukończenia 26 roku życia;  
4) orzeczenie o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;  
5) w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców lub kopie orzeczeń zasądzających alimenty;  
6) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie 

opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;  
7) kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub 

rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem;  
8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;  
9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z 

rodziców;  
10) prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;  
11) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej członka rodziny;  
 
Dokumenty dotyczące wysokości dochodu rodziny studenta.  
12) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w 

art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka 
rodziny oddzielnie (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się), uzyskanych w 
poprzednim roku kalendarzowym (bez względu czy jest wykazany dochód), w tym przychodów z działalności 
gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach ogólnych.  

13) Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od członków rodziny studenta, którzy w 
roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego 
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 
30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaświadczenia – dla członków 
rodziny zawierające informację o wysokości 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, wydane przez organ 
emerytalno-rentowy – powinny zawierać składki zdrowotne wyszczególnione oddzielnie dla wszystkich 
osiągniętych źródeł dochodu;  

14) Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania 
działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące studenta i 
członków rodziny studenta osiągających takie dochody. Zaświadczenie takie, powinno zawierać informacje odpowiednio o: 
(1)formie opłacanego podatku, (2)wysokości przychodu, (3)stawce podatku, (4)wysokości opłaconego podatku – w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej.  

15) Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokumentuje się: oświadczeniami 
osób osiągających takie dochody (załącznik nr 6) oraz zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody albo 
innymi zaświadczeniami lub dokumentami;  

16) Student i członkowie rodziny studenta posiadający gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do 
złożenia zaświadczenia potwierdzającego pobieranie (lub zaświadczenia o niepobieraniu) zasiłków chorobowych z tego 
tytułu, zawierającego również czasookres pobierania tego świadczenia. Zaświadczenie to powinno dotyczyć roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który student ubiega się o stypendium;  

17) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości ogólnej powierzchni użytków rolnych wyrażonych w hektarach 
przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium socjalne; przy czym do 
powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w 
dzierżawę z wyjątkiem:  

a) ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,  

b) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,  
c) 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;  

18) w przypadkach wymienionych w pkt 17 przedłożyć należy dodatkowo:  
a) umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
b) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą 

spółdzielnię produkcyjną,  
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c) umowę dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;  

19) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez 
zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku 
dochodów uzyskiwanych w kraju wraz z tłumaczeniem na język polski;  

20) kopie orzeczeń sądu zasądzających alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz przekazy lub przelewy pieniężne 
dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu lub ugodą sądową do 
ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;  

21) kopię odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, lub kopię odpisu protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:  

a) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie 
komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów 
wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w 
orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,  

b) przekazy lub przelewy pieniężne albo oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskania 
alimentów wyższych niż zasądzone w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;  

22) zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń 
wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku 
kalendarzowym.  

 
2. Jeśli prawo do alimentów i ich wysokość nie zostały ustanowione w trybie ust. 1 pkt 21, stypendium może być przyznane 

studentowi tylko wtedy, gdy jego ojciec jest nieznany – (wymagany odpis zupełny aktu urodzenia) lub powództwo o 
ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone co dokumentuje się zaświadczeniem z 
sądu lub jeden z rodziców prawomocnym orzeczeniem sądu został zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka.  

3. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia dokumentem innym 
niż wymienione w ust 1 Komisja Stypendialna może domagać się takiego dokumentu.  

 
III. Ustalanie wysokości dochodu 

 
§ 16 

1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i 
członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o 
świadczenia pomocy materialnej z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych w roku kalendarzowym 
poprzedzającym złożenie wniosku i po tym roku.  

2. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z 
późn. zm.), dochód członka rodziny pomniejsza się: o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki 
na ubezpieczenie zdrowotne, w tym niepodlegające odliczeniu od podatku.  

3. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową (rozliczane m.in. na 
podstawie PIT: 28, 28A, 28B i 16A z załącznikami), przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu 
ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.  

4. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego 
przez członków rodziny w ostatnim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w ostatnim roku 
kalendarzowym.  

5. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji oraz jej dochodów.  

6. W przypadku, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia dla studentów zaginął, student składając 
wniosek o to świadczenie dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu 
członka rodziny studenta lub w przypadku cudzoziemców właściwej instytucji.  

7. W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie powierzchni 
użytków rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w ostatnim roku 
kalendarzowym, z zastrzeżeniem przepisów § 17.  

8. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia 
na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia 
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roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium 
socjalnego.  

9. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o zapłacone za granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne.  

 
§ 17 

1. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne 
przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków 
rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta w 
roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o stypendium socjalne i wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, z późn.zm.). Wysokość 
tego dochodu ogłaszana jest corocznie we wrześniu w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Dochód miesięczny stanowi 1/12 dochodu rocznego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego.  

2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub 
jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w 
tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku mniejszej powierzchni gruntów nie ustala się dochodu z 
gospodarstwa rolnego.  

3. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) nie stanowi utraty ani uzyskania dochodu. Wszelkie 
zmiany uwzględniane są w latach, które stanowią podstawę przyznawania pomocy materialnej.  

4. Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej.  

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 tych, o których mowa w § 15ust.1 pkt. 
17.  

6. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rozumie się umowę 
dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą z 
osobą niebędącą:  

1) małżonkiem wydzierżawiającego (małżonkiem emeryta lub rencisty),  
2) jego zstępnym lub pasierbem,  
3) małżonkiem zstępnego lub pasierba,  
4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym (z emerytem lub rencistą) we wspólnym gospodarstwie domowym,  
5) małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym (z emerytem lub rencistą) we wspólnym gospodarstwie domowym.  
7. Ustalając dochód uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa 

w ust. 6, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.  
8. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, 

dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Jeżeli w roku 
kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu 
renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta za ten rok należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za 
miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę strukturalną za pozostałe miesiące roku. Tak wyliczony dochód 
dzieli się przez 12 miesięcy.  

9.  W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.  
 

§ 18 
1. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, w dochodzie rodziny studenta uwzględnia się kwotę zasądzonego 

świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka jego rodziny.  
2. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości 

niższej lub wyższej od ustalonej orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny 
stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.  

3. Do dochodów nieopodatkowanych wlicza się świadczenia uzyskane z Funduszu Alimentacyjnego.  
4. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka 

rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.  
5. Jeżeli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest jednocześnie opiekunem 

prawnym innego dziecka, w dochodzie jego rodziny nie uwzględnia się dochodu dziecka pozostającego pod opieką 
prawną, a w liczbie członków rodziny nie uwzględnia się tego dziecka.  
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6. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego, a ustalając dochód w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie uwzględnia się członka rodziny, który zaginął.  

 
 

IV. Zmiany w dochodach (utrata i uzyskanie dochodu) 
 
                                                                                          § 19 
1. W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w ostatnim roku kalendarzowym z powodu:  
1) uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,  
2) utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
3) utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
4) utraty zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a 
także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303),  
5) wykreślenia z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art. 16b 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 
858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1778, z późn. zm.),  
6) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
7) utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utraty 
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;  
8) utraty świadczenia rodzicielskiego,  
9) utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
10) utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz stypendium doktoranckiego i projakościowego w przypadku doktorantów, którzy studia rozpoczęli przed 
rokiem 2019/2020, to od dochodu rodziny na wniosek studenta odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego 
dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość 
utraconego dochodu.  
2. Utratę dochodu przez studenta lub członka jego rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym 
dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty 
podatkowej) zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu. W zależności od rodzaju dochodu zaświadczenie lub 
oświadczenie powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów.  
3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który 
został złożony wniosek o stypendium lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.  
4. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.  
 
                                                                                            § 20 
 
1. W przypadku, gdy student lub członek rodziny studenta uzyskał dochód (którego dotychczas nie posiadał) w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o świadczenia socjalne lub w roku bieżącym 
wyłącznie z powodu:  
1) zakończenia urlopu wychowawczego,  
2) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 
2019 r., poz. 303),  
5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 
art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  
6) uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
7) uzyskania świadczenia rodzicielskiego,  
8) uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
9) uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce oraz stypendium doktoranckiego i projakościowego w przypadku doktorantów, którzy studia 
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doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020, to do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu 
uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje nadal w dniu składania wniosku.  
2. Do wniosku należy dołączyć dokument lub zaświadczenie informujące o wysokości dochodu członka rodziny osiągniętego 
za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.  
3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając 
dochód członka rodziny osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, 
jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.  
4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód 
członka rodziny ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po 
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.  
5. Wysokość dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany dokumentuje się:  
1) zaświadczeniem (o wysokości dochodu netto) wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z wyjątkiem działalności 
pozarolniczej,  
2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  
3) oświadczeniem (o wysokości dochodu netto), w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej 
na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także z działalności pozarolniczej 
opodatkowanej na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 6. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu 
(np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie 
wymiaru etatu). - małżonek studenta,  
7. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i 

dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli:  
- student,  
- 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,  
- rodzicie, opiekunowie prawni lub faktyczni 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,  

utracili dochód z tych tytułów i w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego 
pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.  

8. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w 
którym nastąpiło uzyskanie dochodu, powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub obniżenie wysokości 
stypendium socjalnego, stypendium socjalne nie przysługuje lub przysługuje w obniżonej wysokości od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.  

 
      Informacje ogólne 
 

§ 21 
1. Do składu rodziny studenta nie wlicza się rodzica, jeśli:  
1) rodzic nie żyje (akt zgonu);  
2) rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji);  
3) rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia);  
4) rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);  
5) rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i 

nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;  
6) powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.  
2. Nie uważa się za członka rodziny studenta rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26. lat, nawet jeżeli pozostaje 

na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.  
 

§ 22 
Przez pobieranie nauki należy rozumieć bycie uczniem szkoły lub studentem szkoły wyższej w rozumieniu przepisów ustawy o 

świadczeniach rodzinnych:  
1) poprzez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany 

jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy,  
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2) poprzez szkołę wyższą rozumie się: uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników 
służb społecznych.  

§ 23 
1.  Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego 

studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 

2.   Rektor albo Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne 
w przypadku, o którym mowa w ust.1 ( art. 88 ust 4 Prawo o szkolnictwie wyższym) jeżeli przyczyny niedołączenia do 
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 
majątkowej studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

 
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 

 
§ 24 

 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Aby 
uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego. O 
stypendium w zwiększonej wysokości mogą się ubiegać studenci, w szczególności w przypadku:  

1) śmierci obojga rodziców;  
2) długotrwałej lub ciężkiej choroby swojej lub członka jego najbliższej rodziny; 
3) klęski żywiołowej lub ekologicznej, którą został dotknięty budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego 

zamieszkania studenta i członków jego najbliższej rodziny 
4) zamieszkania w Domu Studenta lub wynajmu stancji, gdy codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego 

zamieszkania uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie (dotyczy studentów studiów stacjonarnych). 
2. Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających przyczyny ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego. 
3. Student zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej  

wysokości, pod warunkiem przedłożenia umowy najmu, użyczenia lub zaświadczenia stwierdzającego zakwaterowanie 
w miejscu wskazanym w oświadczeniu. 

4. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z przyczyn wymienionych ust.1 pkt 1-3 może otrzymać student, którego 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 400,00 zł. 

 
 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
 

§ 25 
     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 o  
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z póżn.zm.). Świadczenie to 
  przyznawane jest na wniosek studenta (załącznik nr 3).  
 

2. 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, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż 
przez okres 6 lat. 

3. W zależności od stopnia niepełnosprawności stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych różnicuje się w trzech 
grupach: 

1) dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym; 
2) dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym; 
3) dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. 

4. W przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż rok akademicki, 
stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia.  

5. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli student uzyska ponowne orzeczenie o 
niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności 
poprzedniego orzeczenia. 

 



 14 

 
Zapomoga 

§ 26 
1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (załącznik nr 2). 
2. Przyznanie zapomogi, może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych 

studenta, w szczególności związanej z: 
a)  nieszczęśliwym wypadkiem studenta; 
b) ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny; 
c) śmiercią członka najbliższej rodziny studenta; 
d) kradzieżą na szkodę studenta; 
e) innym zdarzeniem losowym. 

       3.   Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna na podstawie udokumentowanego wniosku studenta.  
       4.  Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 
       5.  Zapomoga nie może być przyznana ponownie z tego samego tytułu.  

 
Stypendium Rektora  

§ 27 
 

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. Stypendium Rektora przyznaje się na wniosek studenta (załącznik nr 7), nie więcej niż 10% studentów na określonym 
kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust. 4.  Liczba studentów określana jest według stanu na 31 października danego roku 
akademickiego. 

3. Student może ubiegać się o stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem 
ust. 4. i 6. 

4. 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. 

5. Studentów, o których mowa w ust. 4, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium 
Rektora, o której mowa w ust. 2. 

6. O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia 
rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

7. Student ubiegający się o stypendium Rektora za wyjątkiem studentów, o których mowa w ust. 4 z uwagi na osiągnięcia 
naukowe lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie musi uzyskać średnią ocen za poprzedni rok akademicki nie 
niższą niż 3.5 oraz spełnić pozostałe kryteria zawarte w załączniku nr 8, a w przypadku gdy ubiega się o stypendium z 
uwagi na średnią ocen i nie posiada innych osiągnięć powinien uzyskać średnią ocen za poprzedni rok akademicki nie 
niższą niż 4.21. 

8. W przypadku studentów, których łączna suma punktów za wszystkie aktywności uwzględnione we wniosku o przyznanie 
stypendium Rektora jest równa, pod uwagę bierze się, jako dodatkowe kryterium, średnią ocen uzyskaną za poprzedni rok 
akademicki. W przypadku studentów, których łączna suma uzyskanych punktów i średnia ocen jest równa, pod uwagę 
bierze się kolejne, dodatkowe kryterium, którym jest termin złożenia kompletnego wniosku (załącznik nr 7). 

9. Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który: 
1) zaliczył rok z wpisem warunkowym, 
2) powtarza rok akademicki, 
3) został ukarany w poprzednim roku akademickim karą dyscyplinarną. 
10. Nie uwzględnia się osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uzyskanych przez studentów reprezentujących inną 

uczelnię lub podmioty trzecie i ubiegających się na tej podstawie o stypendium. 
 

§ 28 
 

1.  Na podstawie wniosków o stypendium rektora na podstawie uzyskanych punktów Komisja 
     Stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z  którego zostały złożone wnioski. 
 2.  Listy  rankingowe, o których mowa w ust.1 zawierać będą średnie ocen z poprzedniego roku 
     akademickiego wraz z nazwiskami studentów -  listy uporządkowane będą wg wysokości średniej ocen,  
     poczynając od najwyższej średniej. 
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3. Średnia ocen, o której mowa w ust. 1 jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen i 
    zaliczeń na ocenę uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania  
    podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę objętych planem studiów i programem nauczania, z  
    uwzględnieniem także ocen niedostatecznych. 
4.  Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po  
     przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry  z trzeciego miejsca po przecinku. 
5.  Do arytmetycznej średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 
6.  W przypadku stosowania w  uczelni, w której student ukończył studia I st. lub z której się przeniósł, innej skali  
     ocen niż w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, arytmetyczna średnia ocen studenta zostaje  
     dostosowana do skali ocen WSMED w Białymstoku i przeliczona w następujący sposób: 

1) należy obliczyć jaki procent najwyższej możliwej średniej na poprzedniej uczelni stanowi średnia 
  studenta (do czterech miejsc po przecinku), 
2) ten sam procent należy policzyć  z najwyższej możliwej średniej w WSMED – czyli z  5,00, 
3) otrzymany wynik obliczenia  zgodnie z pkt. 2)  jest średnią studenta uznaną w WSMED. 

 
 

§ 29 
 

1.  Stypendium rektora za wyróżniające osiągnięcia sportowe przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął  
     wyniki sportowe we współzawodnictwie  co najmniej krajowym w poprzednim roku akademickim oraz 

                reprezentowania barw KU AZS WSMED. 
    2. Student może stracić prawo do stypendium rektora, przyznanego na podstawie 
         wysokich wyników sportowych  jeśli: 

1) został zawieszony w prawach zawodnika, 
2) został zdyskwalifikowany, 
3) zrezygnował z reprezentowania uczelni, 

    
§ 30 

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

1)  publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały pozytywną rekomendację pracownika naukowego 
Uczelni wyznaczonego przez Rektora , 
2) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia  za działalność naukową i badawczą,  
3) twórczy udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych  grantów 
 badawczych,  potwierdzony opinią  Rektora lub pracownika wyznaczonego przez Rektora. 
4) inne wymienione w załączniku nr 8 

 
§ 31 

 
          1. Za osiągnięcia artystyczne należy rozumieć osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych, fotograficznych,  
              literackich, poetyckich, teatralnych, recytatorskich, muzycznych, tanecznych oraz filmowych w poprzednim roku 
              akademickim.  
          2. Osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych  
              studentów to: 

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

              3. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim na podstawie tego  
                 samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które będzie podlegało punktacji. Każde osiągnięcie  
                 należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez organizatora. 

 
Zasady ogłaszania prawa do świadczeń 

 
§ 32 

         1.  Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna informuje studenta o przyznaniu prawa do stypendium 
poprzez ogłoszenie komunikatu z ogólnymi informacjami o działaniach  komisji i przyznanych stypendiach na stronie 
internetowej uczelni.  

         2. Student otrzymuje decyzję administracyjną o otrzymaniu stypendium lub zapomogi. 
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Utrata, wstrzymanie i przywrócenie prawa do świadczeń 
 

§ 33 
      1. Prawo do wypłaty przyznanego na dany rok akademicki świadczenia ulega automatycznie zawieszeniu  w przypadku 

zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na prawo studenta do danego świadczenia:  
1) skreślenia z listy studentów, 
2) otrzymania urlopu przez studenta,  
3) zawieszenia w prawach studenta, 
4) istotnej zmiany warunków, na podstawie których przyznano studentowi pomoc materialną. 

      2.  W momencie ukończenia studiów student ostatniego roku studiów traci prawo do przyznanego na dany rok akademicki 
świadczenia.  

      3. Do utraty prawa do stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznanego na podstawie wysokich wyników 
sportowych stosuje się dodatkowo przepisy § 29 ust. 2 

      4.  Do utraty prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych stosuje się dodatkowo przepisy § 25. 
      5. Ustanie prawa do świadczeń na podstawie ust. 1 pkt 4 następuje od następnego miesiąca, w którym nastąpiła istotna 

zmiana warunków, na podstawie których przyznano studentowi pomoc materialną. W przypadku pobierania stypendium bez 
powiadomienia o zmianie warunków, student zobowiązany jest do zwrotu pobranego bez uzasadnienia stypendium.  

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 34 

 
        1.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie  
             wyższym i nauce. 

 
§ 35 

 
        1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.10.2020 
 
 
Załączniki : 

• Załącznik nr 1  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, 
•  Załącznik nr 1a   Oświadczenie wyjaśniające do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. 
• Załącznik nr 2    Wniosek  o przyznanie zapomogi, 
• Załącznik nr 3    Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
• Załącznik nr 4    Kalkulator dochodów 2019 r. 
• Załącznik nr 5      Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; 
• Załącznik nr 6    Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym,  
• Załącznik nr 7    Wniosek o przyznanie stypendium Rektora,  
• Załącznik nr 8  Punktacja za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia 

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, 
• Załącznik nr 9     Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, oraz 

spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku; 
• Załącznik nr 10  Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, 
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