Zarządzenie nr 29/2017
Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższe j
z dnia 29 wrze śnia 2017 r.

w sprawie zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1. Wprowadzam Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów DSW, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2. Traci moc Zarządzenie Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 44/2016 z dnia
02 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR DSW
prof. DSW dr hab. Hana Červinková
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 29/2017 Rektora DSW

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA
I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW DSW

Postanowienia ogólne
§1
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)

Doktorant – oznacza to doktoranta Uczelni;

2)

Dziekan – dziekan wydziału Uczelni;

3)

Fundusz – fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;

4)

KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

5)

Minister – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;

6)

Regulamin – Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów DSW;

7)

Rektor – rektor Uczelni;

8)

Student – oznacza to studenta Uczelni;

9)

Uczelnia – Dolnośląską Szkołę Wyższą;

10) Ustawa PSW – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1842 z późn. zm.);
11) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).
2. Na podstawie art. 174 ust. 4 Ustawy PSW środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust.
4 Ustawy PSW, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie
większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni, stanowią nie
więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów,
stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć,
stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
3. Środki zgromadzone w Funduszu niewykorzystane w danym roku budżetowym przeznaczone
są na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w kolejnym roku.
4. Zgodnie z art 173 ust. 1 Ustawy PSW studenci mogą ubiegać się o przyznanie następujących form
pomocy materialnej:
1) zapomogi;
2) stypendium socjalnego;
3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
4) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
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5. Zgodnie z art. 199 ust. 1 Ustawy PSW doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie następujących form
pomocy materialnej:
1) zapomogi;
2) stypendium socjalnego;
3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
4) stypendium dla najlepszych doktorantów;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
§2
1. Podziału środków zgromadzonych w Funduszu na ustawowe formy pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego
oraz uczelnianym organem samorządu doktorantów.
2. Część środków zgromadzonych w Funduszu jest rezerwowana do dyspozycji Odwoławczej Komisji
Stypendialnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.
3. Środki z Funduszu przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów nie mogą być mniejsze
niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% dotacji,
o której mowa w § 1 ust. 2.
§3
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 4 są przyznawane na wniosek studenta.
2. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 5 są przyznawane na wniosek doktoranta.
§4
1. Dziekan, na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, powołuje Wydziałową Komisję
Stypendialną ds. Studentów i przekazuje jej uprawnienia w zakresie przyznawania studentom form
pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 1-3.
2. Dziekan, na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów, powołuje Wydziałową Komisję
Stypendialną ds. Doktorantów i przekazuje jej uprawnienia w zakresie przyznawania doktorantom form
pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1-3.
3. Rektor, na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, powołuje Uczelnianą Komisję
Stypendialną ds. Studentów i przekazuje jej uprawnienia w zakresie przyznawania studentom form
pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4.
4. Rektor, na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów, powołuje Uczelnianą Komisję
Stypendialną ds. Doktorantów i przekazuje jej uprawnienia w zakresie przyznawania doktorantom form
pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 4.
5. Rektor, na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego, powołuje Odwoławczą Komisję
Stypendialną ds. Studenckich i przekazuje jej uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach
odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów.
6. Rektor, na wniosek uczelnianego organu samorządu doktorantów, powołuje Odwoławczą Komisję
Stypendialną ds. Doktorantów i przekazuje jej uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach
odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.
7. Jeśli do Dziekana lub Rektora nie wpłynie stosowny wniosek samorządu studenckiego lub samorządu
doktorantów, o którym mowa w ust. 1-6 powyżej, uprawnienia do przyznawania pomocy materialnej
wykonują odpowiednio Dziekan lub Rektor, realizując czynności przewidziane w niniejszym Regulaminie
dla danej komisji.
8. Komisje, o których mowa w ust. 1-6, są powoływane na okres roku akademickiego.
9. W skład komisji, o których mowa w ust. 1-6, wchodzą:
1) studenci delegowani przez właściwy organ samorządu studenckiego (w przypadku komisji
stypendialnych ds. studentów) lub
2) doktoranci delegowani przez właściwy organ samorządu doktorantów (w przypadku komisji
stypendialnych ds. doktorantów) oraz
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3) pracownicy Uczelni.
10. Studenci stanowią większość składu komisji stypendialnych ds. studentów, natomiast doktoranci –
większość składu komisji stypendialnych ds. doktorantów.
11. Właściwy organ samorządu studenckiego oraz właściwy organ samorządu doktorantów delegują
odpowiednio studentów i doktorantów do składu komisji, o których mowa w ust. 1-6, najpóźniej
do 15 października roku akademickiego, w którym mają zostać powołane komisje.
12. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Studentów wchodzą:
1) przedstawiciele pracowników – co najmniej po jednym z każdego wydziału;
2) studenci – co najmniej jeden student reprezentujący każdy wydział.
13. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów wchodzą:
1) przedstawiciele pracowników – co najmniej po jednym z każdego wydziału prowadzącego studia
doktoranckie;
2) doktoranci – co najmniej jeden doktorant reprezentujący każdy wydział prowadzący studia
doktoranckie.
14. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów musi wejść, co najmniej dwóch studentów
oraz co najmniej jeden pracownik Wydziału.
15. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów musi wejść, co najmniej dwóch
doktorantów oraz co najmniej jeden pracownik Wydziału.
16. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej musi wejść co najmniej trzech studentów i dwóch
pracowników Uczelni.
17. Przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego komisji, o których mowa w ust. 1-6, jest wyłaniany
przez członków komisji na pierwszym posiedzeniu w roku akademickim.
18. Nadzór nad działalnością wydziałowych komisji stypendialnych sprawuje Dziekan. W ramach
sprawowanego nadzoru, Dziekan może uchylić decyzję komisji niezgodną z przepisami Ustawy PSW
lub Regulaminem.
19. Nadzór nad działalnością uczelnianych komisji stypendialnych oraz odwoławczych komisji stypendialnych
sprawuje Rektor. W ramach sprawowanego nadzoru, Rektor może uchylić decyzję komisji niezgodną
z przepisami Ustawy PSW lub Regulaminem.
20. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji, o których mowa w ust. 1-6, odpowiednio –
Dziekan lub Rektor, w ciągu miesiąca od daty powstania wakatu powołują nowego członka komisji.
§5
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy materialnej, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu
i wypełnieniu wniosku na platformie USOSweb, składa podanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi
dokumentami do odpowiedniej komisji stypendialnej.
2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób
niepełnosprawnych upływa 31 października danego roku akademickiego, dla studentów zaczynających
zajęcia w semestrze letnim termin upływa 31 marca.
3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa
31 października danego roku akademickiego, dla studentów zaczynających zajęcia w semestrze letnim
termin upływa 31 marca.
4. Rektor może zmienić terminy, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu wymienionego w ust. 2 i 3 student może otrzymać
świadczenia pomocy materialnej, jeśli wniosek został złożony do momentu rozdysponowania środków
przeznaczonych na ten cel.
6. Terminy wymienione w ust. 2 i 3 odnoszą się do złożenia wniosku w formie papierowej.
§6
1. Świadczenie pomocy materialnej przyznawane jest na podstawie decyzji komisji, o których mowa
w § 4 ust. 1-6.
2. Zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy PSW, do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy KPA.
Wersja 1

3

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać elementy opisane w art. 107 ust. 1 KPA.
4. Decyzję wydaną przez komisję, o której mowa w § 4 ust. 1-6, podpisuje przewodniczący komisji
lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
5. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są doręczane studentom i doktorantom na piśmie.
6. Komisje, o których mowa w § 4 ust. 1-6, mogą wydać odmowną decyzję w sprawie przyznania
świadczenia pomocy materialnej, nawet jeśli student lub doktorant kwalifikuje się do jego otrzymania,
jeśli środki zgromadzone w Funduszu przeznaczone na wypłatę danej formy pomocy materialnej zostały
wyczerpane.
§7
1. Od decyzji wydziałowej komisji stypendialnej przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji
stypendialnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Od decyzji uczelnianej komisji stypendialnej
nie wnosi się odwołania, tylko wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Decyzje komisji odwoławczych wymienionych w § 4 ust. 5-6 są ostateczne. Od decyzji komisji
odwoławczej przysługuje stronie skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego
w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.
§8
1. Posiedzenia komisji, o których mowa w § 4 ust. 1-6, są protokołowane.
2. Wydziałowe komisje stypendialne przedstawiają Dziekanowi protokół z posiedzenia w terminie 30 dni
od dnia posiedzenia Komisji.
3. Uczelniane komisje stypendialne oraz odwoławcze komisje stypendialne przedstawiają Rektorowi protokół
z posiedzenia w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Komisji.
4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy liczby członków.
5. Od udziału w pracach komisji nad przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej wyłączone zostają
osoby wskazane w art. 24 i 25 KPA.
6. W uzasadnionych przypadkach Rektor
lub Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu
odpowiednio samorządu studentów lub samorządu doktorantów, może odwołać komisję lub jej członka.
7. Wypłata stypendium może się rozpocząć dopiero po doręczeniu studentowi decyzji o jego przyznaniu.
§9
1. Student lub doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 2-4
oraz § 1 ust. 5 pkt 2-4, w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok
studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 2-4, są przyznawane na rok
akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr.
3. Stypendia są wypłacane co miesiąc do końca każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że stypendia
za październik będą wypłacone w listopadzie.
4. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru pierwszego w semestrze letnim, rok akademicki
jest liczony od 1 marca do 28 lutego.
5. W sierpniu i wrześniu świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 2-4,
nie są wypłacane.
6. Zapomoga, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz w § 1 ust. 5 pkt 1, jest wypłacana jednorazowo
i w całości.
7. Student lub doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 1
oraz w § 1 ust. 5 pkt 1, nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
§ 10
1. Wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 2-4, zależy od wysokości
środków zgromadzonych w Funduszu oraz od liczby studentów i doktorantów ubiegających się w danym
roku akademickim o stypendia.
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2. Wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 2-5 ustalana
jest na początku roku akademickiego przez Rektora, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego
oraz samorządu doktorantów, na podstawie informacji przekazanych przez wydziałowe komisje
stypendialne oraz uczelniane komisje stypendialne o ilości złożonych podań.
3. Łączna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 i 4 oraz w § 1 ust. 5 pkt 2 i 4,
nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego
w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
§ 11
1. Student lub doktorant może ubiegać się w danym roku akademickim o przyznanie świadczeń pomocy
materialnej, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 1-4, pod warunkiem,
że został wpisany na semestr w tym roku akademickim.
2. Student lub doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
świadczenia pomocy materialnej, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 4 oraz w § 1 ust. 5, tylko
na jednym kierunku. Przepis dotyczy zarówno sytuacji, gdy student studiuje na więcej niż jednym
kierunku w DSW, jak też gdy studiuje na kolejnym kierunku w innej uczelni.
3. Jeśli studentowi lub doktorantowi w danym orku akademickim zostaną przyznane świadczenia pomocy
materialnej, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 1-4, na więcej niż
jednym kierunku studiów, ma on obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu drugiej lub kolejnej decyzji
o przyznaniu świadczenia wybrać kierunek studiów, na którym będzie pobierał świadczenia. Pozostałe
komisje stypendialne, które przyznały studentowi lub doktorantowi świadczenia pomocy materialnej,
muszą być niezwłocznie poinformowane przez niego na piśmie o rezygnacji z pobierania przyznanych
świadczeń.
4. Jeśli student zrezygnuje z pobierania świadczeń pomocy materialnej w Uczelni z powodów opisanych
w ust. 3 po tym, jak świadczenia te zostały mu już wypłacone, jest zobowiązany do niezwłocznego
zwrotu tych świadczeń na konto Uczelni.
5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 4, chyba że kontynuuje on studia
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra
lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
6. Doktorantowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 5.
§ 12
1. Wypłata przyznanych studentowi lub doktorantowi świadczeń pomocy materialnej, o których mowa
odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 1-4, zostaje zawieszona w przypadku orzeczenia
przez komisję dyscyplinarną kary zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta.
2. Student lub doktorant traci prawo do przyznanych świadczeń pomocy materialnej, o których mowa
odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt 1-4 oraz § 1 ust. 5 pkt 1-4, w przypadku:
1) uprawomocnienia się decyzji Dziekana o skreśleniu z listy studentów lub decyzji Kierownika Studiów
Doktoranckich o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów;
2) skierowania studenta lub doktoranta przez Dziekan na urlop dziekański;
3) ukończenia studiów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna może podjąć decyzję o przyznaniu
stypendium socjalnego i zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, o ile urlop
dziekański został udzielony z przyczyn zdrowotnych.
4. Student lub doktorant otrzyma ostatnią wypłatę świadczenia w miesiącu, w którym nastąpiła utrata
prawa do przyznanego świadczenia.
5. Student, który w trakcie roku akademickiego zmienia wydział lub kierunek, traci prawo do pobierania
świadczeń pomocy materialnej na poprzednim wydziale/kierunku studiów od miesiąca następującego
po dacie zmiany. Na nowym wydziale lub kierunku studiów może ubiegać się o pomoc materialną
na zasadach ogólnych.
6. W przypadku ujawnienia, że załączone do podania dokumenty są fałszywe lub też że sytuacja materialna
studenta lub doktoranta została udokumentowana w sposób niepełny, student lub doktorant podlega
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odpowiedzialności dyscyplinarnej, a wypłacone świadczenia podlegają zwrotowi.
§ 13
1. O świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 4, mogą ubiegać się także studenci
cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie
ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) którym na terytorium Rzeczypospolitej
długoterminowego Unii Europejskiej;

Polskiej

udzielono

zezwolenia

na

pobyt

rezydenta

6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm.);
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
2. Studenci – posiadacze ważnej Karty Polaka mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o ile
podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
3. Studenci – obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie
kosztów utrzymania podczas studiów mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów,
o ile podjęli i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
4. Studenci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów, o ile podjęli i odbywają studia na
zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Stypendia socjalne
§ 14
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant od pierwszego roku studiów.
3. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.
§ 15
1. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem
samorządu doktorantów, ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Wysokość ustalonej kwoty musi być zgodna
z art. 179 ust. 3 Ustawy PSW.
2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta
się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

lub

doktoranta

do

ubiegania

1) studenta lub doktoranta;
2) małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub doktoranta 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
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na wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta lub doktoranta 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.
Przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającego
do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w art. 179 ust. 5 Ustawy
PSW.
4. Do dochodu, o którym mowa w ust. 3, wlicza się:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych:
a) alimenty na rzecz dzieci,
b) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

o

postępowaniu

wobec

dłużników

c) świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
d) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
e) 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, uzyskiwane
przez każdego członka rodziny studenta lub doktoranta.
5. Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, w przypadku gdy członek rodziny
osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych, jego dochód netto oblicza się według wzoru:

D = Db –P – Ssp – Szd
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

D – dochód netto,
Db – dochód brutto,
P – podatek,
Ssp – składka na ubezpieczenia społeczne wyrażona w złotych,
Szd – składka na ubezpieczenia zdrowotne wyrażona w złotych.
6. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z r. nr 136, poz. 969
z późn. zm.) 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,
o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
7. Dochód z gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 lit. d, ustala się w taki sposób, że liczbę
hektarów przeliczeniowych mnoży się przez wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
8. Do dochodu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się:
1) świadczeń rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń
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opiekuńczych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka wypłacanej przez gminy, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka),
2) dochodów, o których mowa art. 179 ust. 5 , a w szczególności świadczeń otrzymanych
na podstawie Regulaminu, uzyskiwanych przez każdego członka rodziny studenta lub doktoranta.
9. Od dochodu, o którym mowa w ust. 3, odejmuje się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych
osób przez dowolnego członka rodziny studenta lub doktoranta.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do podania o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć
dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
§ 16
1. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący
rok akademicki, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę
miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania
prawa
do stypendium socjalnego.
2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w bieżącym roku kalendarzowym, dochód ustala
się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca
następującego
po
miesiącu,
w
którym
dochód
został
osiągnięty,
jeżeli
dochód
ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.
3. Za dochód uzyskany, o którym mowa w ust. 1, uważa się dochód uzyskany w wyniku:
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 lub renty socjalnej,
5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
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. 200 ust. 1 Ustawy PSW.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do podania o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć
dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego
dochodu.
5. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok
akademicki, ustalając dochód członka rodziny nie bierze się tego dochodu pod uwagę.
6. Za dochód utracony, o którym mowa w ust. 5, uważa się dochód utracony w wyniku:
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 lub renty socjalnej,
5) wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

lub

zasiłku

macierzyńskiego,

7) utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w wypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
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8) utraty świadczenia rodzicielskiego,
9) utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy PSW.
7. W przypadku, o którym mowa w ust 5, do podania o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć
dokument potwierdzający utracenie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
§ 17
1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 3:
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci o których mowa w §14 ust. 2 pkt 2,
d) uzyskał pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
2) lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15
sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy
o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt
w złożonym oświadczeniu.
2. Obowiązek udokumentowania posiadania stałego źródła dochodów określonych w ust. 1 ciąży
na studencie lub doktorancie.
3. Student lub doktorant, który złoży podanie o przyznanie stypendium socjalnego jako osoba samodzielna
finansowo, ale nie będzie spełniał warunków określonych w ust. 1 zostanie wezwany do uzupełnienia
braków w postaci wymaganych w Regulaminie dokumentów odnośnie osób, o których mowa w § 14 ust.
2 pkt 3.
§ 18
1. Do podania o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 23
ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności:
1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki (zaświadczenie musi zawierać informacje
o uzyskanym w danym roku dochodzie, wysokości należnego podatku oraz wysokości składki
na ubezpieczenia społeczne);
2) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości zapłaconej w danym roku składki
na ubezpieczenia zdrowotne;
3) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o przychodzie osiągniętym z działalności gospodarczej
opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej wraz z informacją o zastosowanej stawce
podatku;
5) inne dokumenty oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu
rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,
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d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f)

zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej.

2. Student lub doktorant, którzy zgodnie z definicją zawartą w § 17 ust. 1, nie jest samodzielny finansowo,
w przypadku śmierci rodzica powinien dołączyć do podania o przyznanie stypendium socjalnego kopię
jego aktu zgonu.
§ 19
1. Student lub doktorant studiujący w formie studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub z znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
2. Student lub doktorant starający się o zwiększenie stypendium, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek
opisać, w jaki sposób codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby
lub z znacznym stopniu utrudniał mu studiowanie.
§ 20
1. Wysokość stypendium socjalnego może być zróżnicowana ze względu na wysokość miesięcznego
dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta ubiegającego się o stypendium.
2. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego, o którym mowa w § 19 ust. 1, również może być
zróżnicowana ze względu na skalę utrudnień.
§ 21
1. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio wydziałowe komisje stypendialne lub odwoławcze komisje
stypendialne mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej studenta i rodziny i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez
studenta kryterium, o którym mowa w §13 ust. 1.
2. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Rektor, Dziekan
albo komisja stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień
w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
3. Student jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną ds. Studentów,
a doktorant – Wydziałową Komisję Stypendialną ds. Doktorantów o zmianie wysokości dochodu,
na podstawie którego zostało mu przyznane stypendium socjalne.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
§ 22
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student lub doktorant z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student lub doktorant od pierwszego
roku studiów.
3. Podania o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych kierują studenci
do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów, a doktoranci – do Wydziałowej Komisji
Stypendialnej ds. Doktorantów.
§ 23
1. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych może być zróżnicowana ze względu
na stopnie niepełnosprawności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
nr 127, poz. 721), czyli stopnie:
1) znaczny;
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2) umiarkowany;
3) lekki.
2. Dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności jest aktualne orzeczenie właściwego
powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3. Na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności traktuje się również następujące
dokumenty:
1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie
o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej
egzystencji wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
4. Na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności traktuje się również następujące
dokumenty:
1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
5. Na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności traktuje się również następujące
dokumenty:
1) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej niezdolności do pracy;
2) orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidów.
6. Jeżeli student lub doktorant przedstawi dokument orzekający o niepełnosprawności inny, niż wymienione
w ust. 2-5, wydziałowe komisje stypendialne lub odwoławcze komisje stypendialne zwracają
się do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie stopnia
niepełnosprawności.
§ 24
1. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w § 22 ust. 1, traci ważność w trakcie roku akademickiego, w którym
jest przyznawane stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, świadczenie jest przyznawane
do miesiąca w którym orzeczenie traci ważność.
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być, na zasadzie kontynuacji, przyznane
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia,
jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
1) w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia student lub doktorant złoży
do odpowiedniego organu wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
2) w terminie miesiąca od daty uzyskania nowego orzeczenia student złoży do Wydziałowej Komisji
Stypendialnej ds. Studentów, a doktorant – do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów
podanie o ponowne przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dołączając
do niego aktualne orzeczenie.
3. Jeżeli student lub doktorant nie spełni warunków, o których mowa w ust. 2, do ponownie złożonego
podania o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych będą miały zastosowanie
przepisy dotyczące terminów, o których mowa w § 5 ust. 2.

Zapomogi
§ 25
1. Zapomogę może otrzymywać student lub doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej.
2. Zapomogę może otrzymać student lub doktorant od pierwszego roku studiów.
3. Podania o przyznanie zapomogi kieruje student do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów,
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a doktorant – do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów. Zapomoga jest przyznawana
na udokumentowany wniosek studenta.
§ 26
Zdarzenie losowe mające być podstawą przyznania zapomogi musi być nieprzewidywalne, niezależne
od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.
§ 27
Ubiegając się o przyznanie zapomogi, student lub doktorant musi opisać oraz udokumentować zarówno
swoją trudną sytuację materialną, jak i wystąpienia zdarzenia losowego, które do tej sytuacji
doprowadziło.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
§ 28
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów
wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów
w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem lub finalistą olimpiady o zasięgu
ogólnokrajowym.
3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać również student pierwszego roku studiów
drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił
kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
4. Jeżeli student w poprzednim roku akademickim korzystał z urlopu dziekańskiego, średnia ocen
jest liczona z ostatnich dwóch zaliczonych przez niego semestrów.
5. Stypendium Rektora przysługuje studentowi, który terminowo zaliczył wszystkie przedmioty w danym
roku akademickim nie później niż do końca tego roku.
6. Student może ubiegać się o przyznaje stypendium rektora dla najlepszych studentów składając
w terminie wniosek.
§ 29
1. Student może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli spełnia jedno lub więcej
kryteriów, o których mowa w § 28 ust. 1.
2. Kryteriom, o których mowa w § 28 ust. 1, przypisuje się wartości punktowe.
§ 30
1. Średnia ocen jest liczona z wszystkich zaliczeń na ocenę, jakie student zdobył w danym roku,
z pominięciem oceny z egzaminu dyplomowego.
2. Średnia ocen jest liczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zaokrągleniem w górę.
Jeśli skala ocen stosowana w uczelni, w której student pierwszego roku studiów drugiego stopnia ukończył
studia pierwszego stopnia, różni się od skali ocen stosowanej w Uczelni, średnia ocen studenta
jest przeliczana proporcjonalnie wg następującego wzoru:

sr 

sr1st  min 1st
max DSW  min DSW   min DSW
max 1st  min 1st

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: sr – obliczona średnia ocen,

sr, st – średnia ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia,
min1st – najniższa ocena w skali ocen stosowanej w uczelni, w której student kończył studia pierwszego stopnia,
maxlst – najwyższa ocena w skali ocen stosowanej w uczelni, w której student kończył studia pierwszego stopnia,
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minDSW – najniższa ocena w skali ocen stosowanej w Uczelni,
maxDSW– najwyższa ocena w skali ocen stosowanej w Uczelni.
3. Za średnią ocen student otrzymuje liczbę punktów równą dwukrotności średniej ocen pod warunkiem,
że średnia ocen wynosi co najmniej 4,00.
§ 31
1. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 28 ust. 1, uważa się:
1) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym – 10 pkt,
2) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym – 8 pkt,
3) publikacje naukowe w formie monografii w języku konferencyjnym lub innym języku obcym – 10 pkt,
4) publikacje naukowe w formie monografii w języku polskim – 8 pkt,
5) publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku konferencyjnym lub innym języku
obcym – 8 pkt,
6) publikacje naukowe w formie rozdziału w monografii w języku polskim – 6 pkt,
7) czynny udział o charakterze naukowym w projektach badawczych (nie dotyczy realizacji pracy
dyplomowej) – 2 pkt,
8) wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej – 4 pkt,
9) wygłoszenie referatu na konferencji krajowej – 2 pkt,
10) autorstwo patentu lub wzoru użytkowego – 10 pkt,
11) współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego – 8 pkt,
12) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym – 6 pkt,
13)wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu międzynarodowym – 4 pkt,
14) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym – 4 pkt,
15) wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach naukowych o zasięgu krajowym – 2 pkt,
16) inne osiągnięcia o charakterze naukowym – 0,5 pkt.
§ 32
1. Za osiągnięcie artystyczne, o którym mowa w § 28 ust. 1, uważa się:
1) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym – 8 pkt,
2) wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu międzynarodowym –
6 pkt,
3) zajęcie I, II, III-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym – 6 pkt,
4) wyróżnienie oraz zajecie IV, V-go miejsca w konkursach artystycznych o zasięgu krajowym – 4 pkt,
5) indywidualne, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne – 6 pkt,
6) zbiorowe, wybitne dzieła artystyczne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne – 4 pkt,
7) indywidualne prezentacje prac artystycznych – 1 pkt,
8) zbiorowe prezentacje prac artystycznych – 0,5 pkt,
9) inne osiągnięcia o charakterze artystycznym – 0,5 pkt.
2. O uznaniu osiągnięcia artystycznego za inny sukces artystyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
decyduje odpowiednio Uczelniana Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja
Stypendialna ds. Studentów.
3. W przypadku wątpliwości co do uznania dzieła artystycznego za wybitne w rozumieniu ust. 1 pkt 2,
odpowiednio Uczelniana Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna
ds. Studentów ma prawo zwrócić się do studenta o przedstawienie opinii eksperta związanego z daną
dziedziną sztuki na temat tego dzieła.
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§ 33
1. Za osiągnięcie sportowe, o którym mowa w § 28 ust. 1, uważa się zajęcie co najmniej piątego miejsca w:
1) zajęcie I, II, III, IV, V-go miejsca w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie – 12 pkt,
2) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpiadzie – 8 pkt,
3) zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadzie – 10 pkt,
4) zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach świata, pucharze świata, uniwersjadzie – 8 pkt,
5) udział w mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach – 6 pkt,
6) zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach
Europy lub innego kontynentu – 8 pkt,
7) zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach
Europy lub innego kontynentu – 6 pkt,
8) udział w mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy lub innego
kontynentu – 4 pkt,
9) zajęcie I, II, III-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach
Polski lub innego kraju – 6 pkt,
10) zajęcie IV, V-go miejsca w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach Polski
lub innego kraju – 4 pkt,
11) osiągnięcie sportowe w zawodach wymienionych w pkt 3-10 organizowanych dla osób
z niepełnosprawnością.
2. W przypadku wątpliwości co do charakteru danej imprezy sportowej odpowiednio Uczelniana Komisja
Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów ma prawo zwrócić się
do studenta o przedstawienie opinii polskiego lub akademickiego związku sportowego odpowiadającego
dyscyplinie sportowej, w jakiej startował student, z wnioskiem o określenie tego charakteru. Jeżeli nie
działają polski lub akademicki związek sportowy odpowiadający danej dyscyplinie sportowej, charakter
imprezy sportowej określa odpowiednio Uczelniana Komisja Stypendialna ds. Studentów lub Odwoławcza
Komisja Stypendialna ds. Studentów.
§ 34
1. Do podania o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty
potwierdzające uzyskanie osiągnięć, o których mowa w § 31 ust. 1, § 32 ust. 1 oraz § 33 ust. 1.
2. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy kończyli studia pierwszego stopnia w uczelni
innej niż Dolnośląska Szkoła Wyższa, muszą do podania o przyznanie stypendium rektora dla
najlepszych studentów dołączyć zaświadczenie z uczelni, w której kończyli studia pierwszego stopnia,
zawierające wysokość średniej ocen za ostatni rok studiów oraz informację o skali ocen stosowanej w tej
uczelni.
§ 35
1. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia albo stypendium ministra za wyniki w nauce lub stypendium ministra
za wyniki w sporcie.
2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może w danym roku akademickim otrzymywać nie więcej
niż 10% studentów każdego kierunku.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - dla studentów
§ 36
1. O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może się ubiegać student co najmniej drugiego roku
studiów oraz student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od
ukończenia studiów pierwszego stopnia.
2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student, który:
1) szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen
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z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5%
najlepszych studentów danego kierunku, lub
2) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub sportowe w okresie
studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub
studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na dany rok akademicki
jest zaliczenie przez studenta roku studiów w poprzednim roku akademickim.
4. Warunku określonego w ust. 3 nie stosuje się do studenta posiadającego wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub sportowe, jeżeli niezaliczenie roku studiów było spowodowane narodzinami dziecka
lub przyczynami zdrowotnymi.
5. Przez studenta, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się studenta, który uzyskał wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku.
6. Przez okres studiów rozumie się:
1) w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia – okres od daty rozpoczęcia tych studiów
do dnia 30 września roku ubiegania się o stypendium;
2) w przypadku studentów studiów drugiego stopnia – okres od daty rozpoczęcia studiów pierwszego
stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku ubiegania
się o stypendium.
7. Za wybitne osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 5, uważa się:
1) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym
lub publikacje naukowe w formie książki;
2) udział w projektach badawczych prowadzonych przez Uczelnię lub we współpracy z innymi
ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
3) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
4) wystąpienia w konferencjach naukowych;
5) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
8.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 5, uważa się:
1) nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym;
2) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
3) udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub we współpracy z innym
ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
4) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego.

9. Za wybitne osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 5, uważa się:
1) udział w:
a) igrzyskach olimpijskich,
b) mistrzostwach świata,
c) zawodach wymienionych w lit. a i b organizowanych dla osób niepełnosprawnych,
2) zajęcie co najmniej piątego miejsca w:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

mistrzostwach Europy,
akademickich mistrzostwach świata,
akademickich mistrzostwach Europy,
uniwersjadzie,
zawodach wymienionych w lit. a-d organizowanych dla osób niepełnosprawnych,
w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
§ 37

1. Podanie o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student składa w sekretariacie
dziekana na wzorze określonym przez Ministra.
2. Dziekan, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału, przekazuje pozytywnie zaopiniowane podania studentów
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o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Rektorowi niezwłocznie po posiedzeniu Rady
Wydziału, na którym opiniowane były podania.
3. Rektor przekazuje podania studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Ministrowi w terminie do 15 października roku ubiegania się o stypendium.
§ 38
1. Wysokość stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na dany rok akademicki ustala
Minister.
2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłaca studentowi Uczelnia ze środków przekazanych
na ten cel przez Ministra.

Stypendium dla najlepszych doktorantów
§ 39
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
1)

na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)

na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim
poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki wszystkich egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym
zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

2. Fakt spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest potwierdzany opinią Kierownika Studiów
Doktoranckich.
3. Podania o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów kieruje się do Uczelnianej Komisji
Stypendialnej ds. Doktorantów.
§ 40
Doktorant, który w poprzednim roku akademickim korzystał z urlopu dziekańskiego, może otrzymać
stypendium dla najlepszych doktorantów, jeżeli kryteria, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2, zostały
spełnione w roku akademickim poprzedzającym pobyt na urlopie dziekańskim.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - dla doktorantów
§ 41
1. O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może się ubiegać doktorant najwcześniej w drugim roku
studiów.
2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać doktorant, który spełnił łącznie następujące
warunki:
1) wykazał się postępami w pracy naukowej;
2) uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku
akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
3) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia
studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium
3. Warunku określonego w ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do doktoranta posiadającego wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe, jeżeli brak postępów w pracy naukowej był spowodowany
narodzinami dziecka lub przyczynami zdrowotnymi.
4. Za wybitne osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 2, pkt 3, uważa się:
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1) co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu
międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;
2) znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych
lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;

przez

Uczelnię

3) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
4) wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
5) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.
5. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 3, uważa się:
1) nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym;
2) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
3) udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub we współpracy z innym
ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
4) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego.
6. Za wybitne osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 6, uważa się:
1) udział w:
a) igrzyskach olimpijskich,
b) mistrzostwach świata,
c) zawodach wymienionych w lit. a i b. organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2) zajęcie co najmniej piątego miejsca w:
a) mistrzostwach Europy,
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) uniwersjadzie;
e) udział w zawodach wymienionych w lit a-d organizowanych dla osób niepełnosprawnych –
w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
§ 42
1. Podanie o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktorant składa w Sekretariacie
Studiów Doktoranckich na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne
osiągnięcia, w terminie do dnia 30 września roku ubiegania się o stypendium, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podanie o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim doktorant składa
w terminie od 1 do 10 września.
3. Dziekan, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału, przekazuje podanie doktoranta o przyznanie stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia Rektorowi w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia Rady Wydziału,
na którym opiniowane było podanie.
4. Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego podania doktorantów,
które uzyskały pozytywną opinię Rady Wydziału.
5. Podania są przekazywane w terminie do dnia 15 października roku ubiegania się o stypendium,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Podania doktorantów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim
Rektor przekazuje do 25 października
§ 43
1. Wysokość stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na dany rok akademicki ustala
Minister.
2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłaca doktorantowi Uczelnia jednorazowo ze środków
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przekazanych na ten cel przez Ministra.
Postanowienia końcowe
§ 44
1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie
przez wydziałowe komisje stypendialne lub uczelniane komisje stypendialne.

odpowiednio

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami Regulaminu stosuje się przepisy Ustawy PSW, przepisy KPA,
przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego oraz odpowiednio przepisy „Regulaminu
studiów w DSW” lub ’’Regulaminu studiów III stopnia – studiów doktoranckich w DSW”.

REKTOR DSW
prof. DSW dr hab. Hana Červinková
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