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REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Przepisy ogólne 
 

1. Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej „Regulaminem”, będący regulaminem, o którym mo-
wa w art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 
r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, określa zasady funkcjonowania systemu 
pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego da-
lej „Uczelnią”, oraz zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej 
dla studentów. 

2. Ilekroć w Regulaminie pojawia się termin „Wydział”, oznacza on podstawową jednostkę organiza-
cyjną Uczelni, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 Ustawy. 

3. Użycie terminu „Dziekan” oznacza kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, o 
którym mowa w art. 60 ust. 6 Ustawy. 

4. Użycie terminu „Dziekanat” oznacza Dziekanat Wydziału lub Dział Spraw Studenckich innej pod-
stawowej jednostki organizacyjnej Uczelni. 

5. Użycie terminu „Samorząd” oznacza uczelniany organ Samorządu Studentów. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

System pomocy materialnej 
 

§ 1 
 

1. Systemem pomocy materialnej objęci są studenci Uczelni studiujący w formie studiów stacjonar-
nych lub niestacjonarnych. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej są: 
a) stypendium socjalne, 
b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 
d) zapomoga. 

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w jednym z Domów Studenckich. Student może rów-
nież ubiegać się o zakwaterowanie w jednym z Domów Studenckich małżonka i dziecka. 

4. Student może ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 
4 i 5 Ustawy. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń określa 
Ustawa oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

5. Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów określa odrębny regulamin. 
 

§ 2 
 

1. Świadczenia pomocy materialnej wymienione w § 1 ust. 2 są finansowane z funduszu pomocy ma-
terialnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 Ustawy. 

2. Przeznaczenie funduszu oraz jego podział i funkcjonowanie reguluje Ustawa. 
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3. Rektor w porozumieniu z Samorządem szczegółowo określa przeznaczenie części dotacji, o której 
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy, powstałej po wyodrębnieniu części przeznaczonej na realizację 
zadań, o których mowa w art. 199 ust. 1 Ustawy oraz na remonty domów oraz stołówek studenc-
kich, o których mowa w art. 103 ust. 3 Ustawy, dokonując: 
a) podziału funduszu na poszczególne cele, w tym na stypendia socjalne i stypendia specjalne dla 

osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, stypendia rektora dla najlepszych studentów i na fun-
dusz rezerwowy, 

b) przydziału środków dla Wydziałów. 
4. Dokonując podziału, o którym mowa w ust. 3 lit. a) Rektor i Samorząd przestrzegają zasady, że na 

świadczenia wymienione w § 1 ust. 2 lit. a), b) i d) przeznaczane jest co najmniej 60 % funduszu 
stypendialnego. 

5. Podstawą przydziału środków dla Wydziałów jest liczba studentów i ich sytuacja materialna. 
6. Przydział, o którym mowa w ust. 3 lit. b) dokonywany jest na okres semestru. 
7. Środki nie wykorzystane przez Wydział w pierwszym semestrze roku akademickiego tworzą rezer-

wę pozostającą w dyspozycji Wydziału i przechodzą na drugi semestr bieżącego roku akademickie-
go. 

8. Środki nie wykorzystane przez Wydział w drugim semestrze roku akademickiego zwracane są do 
dyspozycji Rektora i w następnym roku akademickim mogą zasilić fundusz wymieniony w ust. 1. 

9. Wydziały do 30 czerwca zawiadamiają Rektora o nie wykorzystanych środkach przyznanych do ich 
dyspozycji w bieżącym roku akademickim. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Komisje Ekonomiczne 
 

§ 3 
 

1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są przez Komisje Ekonomiczne I stopnia, będące 
komisjami stypendialnymi w rozumieniu art. 175 ust. 4 Ustawy. 

2. Komisjami Ekonomicznymi I stopnia są Wydziałowe Komisje Ekonomiczne działające na Wydzia-
łach oraz Komisje Ekonomiczne działające w innych podstawowych jednostkach organizacyjnych 
Uczelni. 

3. Jeżeli w treści Regulaminu pojawia się termin „Komisja Ekonomiczna”, oznacza on właściwą Ko-
misję Ekonomiczną I stopnia. 

 
§ 4 

 
1. Do 31 października na okres jednego roku akademickiego Dziekan powołuje Komisję Ekonomicz-

ną. 
2. W skład Komisji wchodzą: 

a) Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej jako Przewodniczący, 
b) studenci delegowani przez właściwy wydziałowy organ Samorządu Studentów, 
c) pracownicy Wydziału powołani przez Dziekana. 

3. W składzie Komisji Ekonomicznej studenci stanowią większość. 
4. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji studenci-członkowie Komisji Ekonomicznej dokonują 

spośród siebie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ekonomicznej. 
5. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb dla bieżącego rozpatrzenia wniosków. Zwołuje 

je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, zawiadamiając członków z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem, korzystając z elektronicznych środków komunikacji oraz podając termin posiedze-
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nia w formie ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości przed Dziekanatem, w formie zwy-
czajowo przyjętej do informowania studentów. 

6. Dziekan lub Przewodniczący może w trybie pilnym zwołać posiedzenie Komisji Ekonomicznej, o 
ile istnieje ku temu uzasadniona potrzeba, zawiadamiając o terminie i miejscu wszystkich jej człon-
ków, wykorzystując elektroniczne środki komunikacji, o ile członkowie ci wyrazili pisemną zgodę 
na wykorzystanie elektronicznych adresów i numerów kontaktowych. 

7. Decyzje Komisji Ekonomicznej są wiążące, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech jej 
członków, przy czym większość zebranych stanowią studenci. 

8. Komisja Ekonomiczna: 
a) rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy materialnej, 
b) opiniuje odwołania od swoich decyzji i przekazuje je do rozpatrzenia w drugiej instancji, 
c) dba o zbilansowanie przyznanego funduszu stypendialnego w okresie semestralnym i rocznym, 
d) zobowiązana jest do utworzenia rezerwy funduszu pozwalającej na bieżące rozpatrywanie na-

pływających wniosków oraz na realizowanie świadczeń wynikających z pozytywnie rozpatrzo-
nych odwołań, 

e) w uzasadnionych przypadkach występuje o zwiększenie przydzielonego funduszu stypendialne-
go, przy czym Rektor może uwzględnić wniosek jedynie w zakresie posiadanych środków rezer-
wy funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. a). 

9. Wnioski są rozpatrywane przez Komisję Ekonomiczną indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązu-
jących zasad postępowania administracyjnego określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku 
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej 
dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”. 

10. Komisja Ekonomiczna podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. Członek Komisji jest 
wyłączony od udziału w postepowaniu, jeżeli jest on wnioskodawcą, małżonkiem wnioskodawcy 
lub jest spokrewniony albo spowinowacony z wnioskodawcą do drugiego stopnia. 

11. Decyzje, o których mowa w ust. 10, są doręczane wnioskodawcom na piśmie, niezwłocznie po ich 
wydaniu. Doręczenie następuje w Dziekanacie w terminie podanym do wiadomości przez Komisję 
Ekonomiczną w ogłoszeniu, w formie zwyczajowo przyjętej do informowania studentów, publiko-
wanym na tablicy ogłoszeń Dziekanatu. Jeżeli w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie nastąpi od-
biór decyzji, jest ona dostarczana przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres podany 
we wniosku. Doręczenie decyzji w ten sposób możliwe jest również na życzenie wnioskodawcy. 

12. Decyzję uznaje się za skutecznie doręczoną w potwierdzonym podpisem na kopii dniu odbioru w 
Dziekanacie lub w dniu doręczenia przesyłki pocztowej, o której mowa w ust. 11; potwierdzenie do-
ręczenia przesyłki zostaje dołączone do kopii decyzji przechowywanej w teczce osobowej studenta. 

13. Świadczenia pieniężne przyznane przez Komisję Ekonomiczną są wypłacane od miesiąca złożenia 
wniosku. Wyjątkiem są wypłaty wynikające z decyzji podjętych na pierwszym (październikowym) 
posiedzeniu, na podstawie których możliwe jest dokonanie w listopadzie wypłat wstecznych za paź-
dziernik. 

14. W ramach nadzoru nad pracami Komisji Dziekan może uchylić niezgodne z Ustawą lub z Regula-
minem decyzje Komisji Ekonomicznej. 

15. Od decyzji, o której mowa w ust. 10, wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Uczel-
nianej Komisji Ekonomicznej, składane za pośrednictwem Komisji Ekonomicznej w ciągu 14 dni 
od skutecznego doręczenia decyzji. 

16. Komisja Ekonomiczna w ciągu 7 dni od przyjęcia odwołania, za pośrednictwem Dziekanatu i Dzia-
łu Nauczania przekazuje je wraz ze swoją opinią do Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. 

17. Komisja Ekonomiczna, od której decyzji złożone zostało odwołanie uznając, że zasługuje ono w ca-
łości na uwzględnienie, może wydać nowa decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżona decyzję. 
Od nowej decyzji wnioskodawcy służy odwołanie, na zasadach określonych w Regulaminie. 
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§ 5 
 

1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Ekonomicznych I stopnia jest Uczelniana Komisja 
Ekonomiczna, zwana dalej „Komisją Odwoławczą”, będąca odwoławczą komisją stypendialną w 
rozumieniu art. 175 ust. 4 Ustawy. 

2. Do 31 października na okres jednego roku akademickiego Rektor powołuje Komisję Odwoławczą. 
3. W skład Komisji wchodzą: 

a) Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej jako Przewodniczący, 
b) studenci delegowani przez Samorząd, 
c) pracownicy Uczelni powołani przez Rektora. 

4. W składzie Komisji Odwoławczej studenci stanowią większość. Decyzje Komisji Odwoławczej są 
wiążące, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech jej członków, przy czym większość 
zebranych stanowią studenci. 

5. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji studenci-członkowie Komisji dokonują spośród siebie 
wyboru Wiceprzewodniczącego. 

6. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania od decyzji Komisji Ekonomicznych oraz rozpatruje 
wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. d) oraz w § 18 ust. 3. 

7. Powodujące skutki finansowe pozytywnie rozpatrzone odwołania od decyzji Komisji Ekonomicz-
nych realizowane są z funduszy będących w dyspozycji tych Komisji. 

8. W uzasadnionych przypadkach Komisja Odwoławcza może zwrócić się do Rektora o przyznanie z 
funduszu rezerwowego środków na zrealizowanie świadczeń wynikających z uchylenia decyzji 
Komisji Ekonomicznych. 

9. Posiedzenia Komisji Odwoławczej odbywają się w miarę potrzeb dla bieżącego rozpatrzenia odwo-
łań i wniosków. Zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, zawiadamiając członków z 
co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, korzystając z elektronicznych środków komunikacji 
oraz podając termin posiedzenia w formie ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości przed 
Dziekanatami, w formie zwyczajowo przyjętej do informowania studentów. 

10. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania wyłącznie na posiedzeniach, które zwoływane są zgod-
nie z ust. 9; rozpatrzenie odwołania następuje na pierwszym posiedzeniu po dacie przekazania od-
wołania przez Komisję Ekonomiczną. 

11. Rektor lub Przewodniczący może w trybie pilnym zwołać posiedzenie Komisji Odwoławczej, o ile 
istnieje ku temu uzasadniona potrzeba, zawiadamiając o terminie i miejscu wszystkich jej członków, 
wykorzystując elektroniczne środki komunikacji, o ile członkowie ci wyrazili pisemną zgodę na 
wykorzystanie elektronicznych adresów i numerów kontaktowych. 

12. Odwołania są rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązujących zasad postępowania 
administracyjnego określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. 

13. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. Członek Komisji jest 
wyłączony od udziału w postępowaniu, jeżeli jest on wnioskodawcą, małżonkiem wnioskodawcy 
lub jest spokrewniony albo spowinowacony z wnioskodawcą do drugiego stopnia. 

14. Decyzje Komisji Odwoławczej są doręczane wnioskodawcom na piśmie, niezwłocznie po ich wy-
daniu, za pośrednictwem Dziekanatów. Postanowienia § 4 ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio. 

15. Pozytywne decyzje Komisji Odwoławczej w sprawie przyznania miejsca w Domu Studenckim po-
dawane są przez wywieszenie przed Działem Nauczania listy osób, którym miejsca zostały przy-
znane oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

16. Odwołania od negatywnych decyzji Komisji Ekonomicznych w sprawie przydziału miejsca w Do-
mu Studenckim są rozpatrywane pomiędzy 5 a 25 września. Dodatkowe posiedzenie Komisji może 
odbyć się pomiędzy 10 a 20 października. 

17. W ramach nadzoru nad pracami Komisji Rektor może uchylić niezgodne z Ustawą lub z Regulami-
nem decyzje Komisji Odwoławczej. 

 



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 5 z 13 
wersja 29 września 2011 

ROZDZIAŁ IV 
 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 
 

§ 6 
 

1. Student lub osoba, która otrzymała decyzję o przyjęciu na studia, ubiegający się o przyznanie po-
mocy materialnej składa w Dziekanacie wniosek o przyznanie pomocy materialnej. 

2. Składając wniosek o przyznanie pomocy materialnej student posługuje się drukiem, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunek ten nie dotyczy wniosku o zapomogę. 

3. Składając wniosek o przyznanie zapomogi student posługuje się drukiem, którego wzór stanowi Za-
łącznik nr 8 do Regulaminu. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student dołącza w formie dodatkowych załączników doku-
menty pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie. Zaświadczenia o zarobkach i oświadczenia 
o dochodach składa się na właściwych drukach, których wzory stanowią Załączniki nr 4-7 do Regu-
laminu. 

5. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie sumy dochodów osiąganych przez osoby wy-
mienione w art. 179 ust. 4 Ustawy, z uwzględnieniem postanowień art. 179 ust. 5-7 Ustawy. 
Otrzymaną kwotę dzieli się przez liczbę członków rodziny studenta. 

6. Dochody stanowiące podstawę określenia sytuacji materialnej studenta ustala się na podstawie 
składników wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzin-
nych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o świadczeniach ro-
dzinnych”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, student składa raz w semestrze razem z wnioskiem o przy-
znanie pomocy, chyba że w uzasadnionych przypadkach Rektor w porozumieniu z Samorządem po-
stanowi inaczej. 

8. Dla ustalenia prawa do stypendium socjalnego i miejsca w Domu Studenckim student przedstawia 
dokumenty wymienione w ust. 4 zawierające dane za następujące okresy: 
a) stypendium socjalne na pierwszy semestr (październik-luty) – styczeń-sierpień bieżącego roku 

kalendarzowego, 
b) stypendium socjalne na drugi semestr (marzec-czerwiec) – czwarty kwartał poprzedniego roku 

kalendarzowego, 
c) miejsce w Domu Studenckim – pierwszy kwartał bieżącego roku kalendarzowego. 

9. Na wniosek Samorządu Rektor może wyrazić zgodę na wykorzystanie podczas rozpatrywania 
wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim danych zawartych we wnioskach o przyzna-
nie pomocy materialnej złożonych na II semestr bieżącego roku akademickiego. 

10. Studentowi przysługuje prawo złożenia dokumentów z danymi za inny okres, jeżeli między końcem 
okresów podanych w ust. 8, a terminem posiedzenia Komisji Ekonomicznej jego warunki material-
ne ulegną pogorszeniu, a przyczyny pogorszenia odpowiadają definicji dochodu utraconego podanej 
w art. 3 pkt. 23 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Komisja Ekonomiczna obowiązana jest w ta-
kim przypadku uwzględnić aktualną sytuację materialną studenta. 

11. Postanowień ust. 8 lit. c) nie stosuje się w przypadku wniosku o przyznanie miejsca w Domu Stu-
denckim na miesiące letnie, tj. od lipca do września. 

12. W przypadku wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub wniosku o jednora-
zową zapomogę nie jest wymagane przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4. Student 
zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się we 
wniosku. 

13. Składając wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 student może wystąpić o przyznanie więcej niż jed-
nej z form pomocy wymienionych w § 1 ust. 2 lit. a) i b). 
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14. Student, który złożył wniosek o przyznanie jednej z form pomocy materialnej, o których mowa w § 
1 ust. 2 lit. a) i b), może w tym samym semestrze złożyć dodatkowy wniosek o przyznanie pozosta-
łych form pomocy. Wniosek składany jest na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regu-
laminu. Jeżeli sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa zmianie, składając dodatkowy wniosek 
zwolniony on jest z obowiązku ponownego przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 4. 
Postanowienia § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

15. Wniosek złożony do Komisji Ekonomicznej, który jest niekompletny lub zawiera błędy, może zo-
stać poprawiony. Przewodniczący Komisji Ekonomicznej w ciągu siedmiu dni od złożenia wadli-
wego wniosku wzywa do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wniosek 
uzupełniony lub poprawiony jest rozpatrywany na pierwszym posiedzeniu następującym po dniu 
uzupełnienia lub poprawienia, jednakże wnioskodawcy nie przysługuje spłata świadczeń za okres do 
uzupełnienia lub poprawienia wniosku. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni, Ko-
misja zawiadamia wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. 

16. Rozszerzenie zakresu pomocy, o którą student występuje, może nastąpić wyłącznie przez złożenie 
wniosku dodatkowego, o którym mowa w ust. 14. 

 
§ 7 

 
1. Studenci składają wnioski o przyznanie pomocy materialnej w następujących terminach: 

a) stypendium socjalne na pierwszy semestr roku akademickiego – do 8 października, 
b) stypendium socjalne na drugi semestr roku akademickiego – do 31 stycznia, 
c) miejsce w Domu Studenckim – do 30 kwietnia (nie dotyczy kandydatów na studia), 
d) miejsce w Domu Studenckim – do 20 sierpnia (dotyczy wyłącznie osób przyjętych na I rok stu-

diów 3-letnich licencjackich, na I rok jednolitych 5-letnich studiów magisterskich lub na I rok 
studiów uzupełniających magisterskich, o ile osoby te z powodu postępowania rekrutacyjnego 
nie mogły złożyć wniosków w terminie podanym w lit. c)), 

e) miejsce w Domu Studenckim na okres od lipca do września – najpóźniej w pierwszym dniu okre-
su, na który ma opiewać przydział (wniosek składa się w Dziale Nauczania), 

f) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – jak w lit. a). 
2. Komisja Ekonomiczna informuje studentów o terminach, o których mowa w ust. 1 lit. a)-c) i f) w 

ogłoszeniach podawanych do ich wiadomości przez wywieszenie na tablicy Dziekanatu najpóźniej 
na 1,5 miesiąca przed upływem w.w. terminów. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. d) Komisja 
zawiadamia za pośrednictwem odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Studentowi przysługuje prawo do składania wniosków o przyznanie pomocy po terminach, o któ-
rych mowa w ust. 1 lit. a) i b), ale pomoc może zostać przyznana wyłącznie na okres od miesiąca 
złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Złożenie wniosku po pierwszym miesiącu semestru lub roku akademickiego wyklucza możliwość 
ubiegania się o spłatę przyznanych świadczeń od początku semestru lub roku akademickiego. 

5. Wniosek niekompletny, złożony bez kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4, § 13 ust. 
2 i § 15 ust. 2 nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. Wydanie decyzji pozytywnej możliwe jest 
wyłącznie po uzupełnieniu wniosku. W szczególności oznacza to, że uzupełniony wniosek trakto-
wany jest jako złożony w miesiącu jego uzupełnienia. 

6. W przypadku, gdy wydanie decyzji negatywnej lub stwierdzenie braków w dokumentacji nastąpiło 
na skutek błędnego opracowania wniosku, Komisja Ekonomiczna uchyla uprzednio wydaną decyzję 
i wydaje właściwą decyzję z jednoczesną spłatą świadczeń od daty realizacji wypłat na podstawie 
decyzji podjętych na posiedzeniu, na które wniosek pierwotnie został złożony. 
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ROZDZIAŁ V 
 

Stypendium socjalne 
 

§ 8 
 

1. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, z zastrzeżeniem wynikającym z § 7 ust. 3 i 4. 
2. Stypendium socjalne student może otrzymywać w roku akademickim przez 9 miesięcy, tj. od paź-

dziernika do lutego w semestrze zimowym i od marca do czerwca – w semestrze letnim. 
3. Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta. 

 
§ 9 

 
1. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, który spełnia 

warunki określone w art. 179 ust. 2 i 3 Ustawy. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony wyłącznie na druku, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 4. 
3. Studentowi kończącemu studia przed terminem określonym w Regulaminie Studiów nie wypłaca 

się stypendium socjalnego za okres pozostały do określonego w organizacji roku akademickiego 
końca semestru. 

 
§ 10 

 
1. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 

studiów, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy w celu uzyskania tytułu zawodo-
wego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

2. Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobierać stypendium socjal-
ne tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się przerw w studiach przewidzianych Regulaminem 
Studiów, o ile w tym czasie student nie korzystał z możliwości przewidzianych w § 24. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do studentów studiujących na więcej niż jednej uczelni, 
niezależnie od trybu studiów. 

5. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 
na więcej niż jednym kierunku. 

 
§ 11 

 
1. Zamiejscowy student studiów stacjonarnych będący w trudnej sytuacji materialnej, któremu co-

dzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stop-
niu utrudniał studiowanie, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 
zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie. 

2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta. 
3. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenc-

kim lub w innym obiekcie może być złożony wyłącznie na druku, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do Regulaminu. 
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§ 12 
 

1. Zamiejscowy student studiów stacjonarnych spełniający warunki, o których mowa w § 11 ust. 1, 
może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracują-
cym małżonkiem lub dzieckiem studenta w Domu Studenckim lub w innym obiekcie, a osoby te 
mieszkają wspólnie z wnioskodawcą, który zobowiązany jest do comiesięcznego potwierdzania te-
go stanu. 

2. Zwiększenia, o których mowa w ust. 1, przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta złożony na 
druku, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

3. Ustanie okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz w § 11 ust. 1 powoduje wygaśnięcie prawa do 
zwiększeń stypendium socjalnego, o których mowa w ust. 1 i w § 11 ust. 1. Student obowiązany jest 
zawiadomić Komisję Ekonomiczną o ustaniu okoliczności uzasadniających przyznanie zwiększeń, 
o których mowa w ust. 1 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
 

§ 13 
 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest z tytułu niepełnosprawności 
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta, po obo-
wiązkowym przedstawieniu w formie załącznika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wysta-
wionego przez właściwy organ. Dopuszcza się złożenie kopii orzeczenia, pod warunkiem przedsta-
wienia do wglądu jego oryginału. 

3. Ustanie stanu będącego podstawą wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 lub wygaśnięcie 
ważności orzeczenia powoduje wygaśnięcie prawa do otrzymywania przyznanego świadczenia. 

4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 
studiów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje, chyba że kontynuuje 
on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy w celu 
uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

5. Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobierać stypendium spe-
cjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kierunku, według własnego wyboru. 

6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 nie wlicza się przerw w studiach przewidzianych Regulaminem 
Studiów, o ile w tym czasie student nie korzystał z możliwości przewidzianych w § 24. 

7. Przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do studentów studiujących na więcej niż jednej uczelni, 
niezależnie od trybu studiów. 

8. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na czas trwania ważności 
orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, od miesiąca złożenia wniosku, nie dłużej jednak niż do końca 
czerwca bieżącego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 7 ust. 3 i 4. 

9. Studentowi kończącemu studia przed terminem określonym w Regulaminie Studiów nie wypłaca 
się stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych za okres pozostały do określonego w orga-
nizacji roku akademickiego końca semestru. 

10. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 
na więcej niż jednym kierunku. 
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ROZDZIAŁ VII 
 

Zapomoga 
 

§ 14 
 

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta. 
2. Zapomoga udzielana jest w formie pieniężnej. 
3. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko w czasie 

trwania semestrów. 
4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 

studiów, zapomoga nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierw-
szego stopnia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy w celu uzyskania tytułu zawodowego magi-
stra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

5. Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku może pobrać zapomogę tylko na 
jednym kierunku, według własnego wyboru. 

6. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 
na więcej niż jednym kierunku. 

 
§ 15 

 
1. O przyznanie zapomogi może ubiegać się student, którego sytuacja materialna z przyczyn loso-

wych, spowodowanych zdarzeniem niezależnym od jego woli, uległa przejściowemu pogorszeniu. 
2. Do wniosku o przyznanie zapomogi muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające zaistnienie 

okoliczności, z powodu której nastąpiło jego złożenie. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

Miejsce w Domu Studenckim 
 

§ 16 
 

1. Miejsce w Domu Studenckim przyznaje Komisja Ekonomiczna. 
2. Postanowienia § 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 
3. Odwołanie od decyzji Komisji Ekonomicznej w sprawie przyznania miejsca w Domu Studenckim 

składa się w trybie przewidzianym w § 4 ust. 15. 
 

§ 17 
 

1. Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest przez Komisję Ekonomiczną na okres od pierwsze-
go dnia zajęć w roku akademickim do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, o ile Rektor 
nie postanowi inaczej. 

2. Student może ubiegać się o przydział miejsca w Domu Studenckim na okres od 1 lipca do dnia po-
przedzającego o tydzień pierwszy dzień zajęć następnego roku akademickiego na podstawie wnio-
sku złożonego w Dziale Nauczania. Przydział miejsca w tym trybie dokonywany jest bez koniecz-
ności składania dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4. 

3. Obowiązek uiszczania odpłatności za miejsce przyznane przez Komisję Ekonomiczną powstaje z 
dniem 1 października lub w dniu podanym w umowie, o której mowa w ust. 4, o ile Rektor nie po-
stanowi inaczej, a za miejsce przydzielone w trybie administracyjnym przez Dział Nauczania – z 
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pierwszym dniem przydziału podanym na karcie skierowania lub w dniu podanym w w.w. umowie, 
o ile Rektor nie postanowi inaczej. 

4. Student obowiązany jest podpisać umowę określającą warunki zakwaterowania w Domu Studenc-
kim do 1 września lub w ciągu siedmiu dni od doręczenia decyzji podjętej po 1 września. 

5. Niewywiązanie się z obowiązku podpisania umowy, o której mowa w ust. 4 jest równoznaczne z 
rezygnacją z przyznanego miejsca. 

6. Postanowień ust. 5 nie stosuje się w przypadku choroby studenta, o ile w jej trakcie poinformuje o 
tym Dział Nauczania, a po powrocie do zdrowia przedstawi dokumenty potwierdzające chorobę. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 następuje zawieszenie prawa do miejsca w Domu Stu-
denckim. Wznowienie prawa następuje automatycznie z chwilą ustania przyczyn wymienionych w 
ust. 6 i podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 4. 

8. Od decyzji Komisji Odwoławczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d), studen-
towi przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. Postanowienia ust. 5-7 
stosuje się odpowiednio, a obowiązek odpłatności powstaje w dniu wskazanym w umowie, o której 
mowa w ust. 4. 

9. Miejsca nie wykorzystane do 8 października są przyznawane przez Dział Nauczania w trybie admi-
nistracyjnym, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 18 ust. 1, bez konieczności składania do-
kumentów wymienionych w § 6 ust. 4. 

10. Po zaspokojeniu potrzeb Uczelni Komisja Odwoławcza może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o 
podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania pozostałych wolnych miejsc przez osoby inne, niż stu-
denci Uczelni. W decyzji Rektor w porozumieniu z Samorządem określa warunki, jakim muszą od-
powiadać wnioski tych osób. 

 
§ 18 

 
1. Student lub osoba, która otrzymała decyzję o przyjęciu na studia, ubiegający się o przyznanie miej-

sca w Domu Studenckim składa w Dziekanacie wniosek w terminie odpowiednio określonym w § 7 
ust. 1 lit. c) i d). 

2. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim student składa na druku, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu, wraz z załącznikami wymienionymi w § 6 ust. 4. 

3. Wniosek o przyznanie pokoju małżeńskiego student składa na odrębnym druku, którego wzór sta-
nowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wniosek ten jest załącznikiem do wniosku o przyznanie miej-
sca w Domu Studenckim. 

4. Wnioskowi o przyznanie pokoju małżeńskiego muszą towarzyszyć wnioski o przyznanie miejsca 
składane przez oboje małżonków. 

5. Wnioski o przyznanie pokoju małżeńskiego rozpatruje Komisja Odwoławcza, biorąc pod uwagę 
fakt przyznania miejsc obojgu małżonkom przez Komisje Ekonomiczne. 

6. Od decyzji Komisji Odwoławczej, o której mowa w ust. 5, studentowi przysługuje odwołanie do 
Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 
§ 19 

 
Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenckim przysługuje znajdującemu się w trudnej 
sytuacji materialnej stacjonarnemu studentowi zamiejscowemu, któremu codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

 
§ 20 

 
1. Student może ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim niepracującemu małżonkowi 

lub dziecku studenta. 
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2. Przyznanie miejsc w Domu Studenckim osobom, o których mowa w ust. 1 możliwe jest wyłącznie 
na podstawie wniosku złożonego na druku, o którym mowa w § 18 ust. 2. 

3. Osobom, o których mowa w ust. 1, Komisja Ekonomiczna może przyznać miejsca wyłącznie z puli 
miejsc przyznanych do jej dyspozycji. 

4. Student, którego członkom rodziny wymienionym w ust. 1 przyznano miejsca w Domu Studenc-
kim, jest obowiązany do comiesięcznego potwierdzania w Administracji Domu Studenckiego za-
mieszkania tych osób. 

5. Wobec miejsc przyznanych na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 1-
8. 

6. Ustanie okoliczności, o której mowa w ust. 1 i 4 powoduje wygaśnięcie przydziału na miejsca uzy-
skane na podstawie ust. 1. 

 
§ 21 

 
1. Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim. 
2. Samorząd analizuje składniki kosztów funkcjonowania Domu Studenckiego mające wpływ na wy-

sokość kwoty odpłatności, o której mowa w ust. 1, przedstawiając Rektorowi wnioski w sprawie 
proponowanych przez Uczelnię stawek odpłatności. 

3. Rektor w porozumieniu z Samorządem ustala stawki odpłatności studentów za miejsca w Domach 
Studenckich. 

4. Uwzględniając standaryzację Domów Studenckich, Rektor w porozumieniu z Samorządem może 
podwyższyć odpłatność, o której mowa w ust. 1. 

5. W przypadku miejsc, o których mowa w § 20 ust. 1 stosuje się odpłatność, jak za miejsca przyznane 
studentom Uczelni. 

 
§ 22 

 
1. Student traci prawo do miejsca w Domu Studenckim przed upływem okresu, na jaki mu je przyzna-

no, jeżeli nie dotrzymuje warunków umowy, o której mowa w § 17 ust. 4. 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1, Kierownik Domu Studenckiego 

występuje z wnioskiem do Rektora, który w ciągu 3 dni wydaje decyzję o utracie prawa do miejsca 
w Domu Studenckim i rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 17 ust. 4. 

3. Po podjęciu decyzji Rektor w ciągu 3 dni zawiadamia o niej Kierownika Domu Studenckiego i 
Dział Nauczania. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2 nie znosi obowiązku uiszczenia zaległych opłat. 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
 

Zawieszenie i utrata praw do pomocy materialnej 
 

§ 23 
 

1. Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej wymienionych w § 1 ust. 2 następuje, je-
śli student: 
a) nie zaliczył roku, 
b) został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o za-

wieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej, 
c) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych, 
d) został skreślony z listy studentów. 
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2. O przyznanie miejsca w Domu Studenckim nie może ubiegać się student, który: 
a) w poprzednim roku akademickim został dyscyplinarnie wydalony z Domu Studenckiego, 
b) nie uregulował swoich zobowiązań wobec Domu Studenckiego, powstałych z powodu zaniecha-

nia wnoszenia opłat za miejsce w Domu Studenckim, lub którego nie uregulowane zobowiązania 
powstały z innych przyczyn. 

3. W przypadku utraty uprawnień z powodów, o których mowa w ust. 1 lit. a)-c) oraz w ust. 2 student 
ponownie nabywa prawo do otrzymania pomocy materialnej lub odpowiednio miejsca w Domu 
Studenckim w następnym roku akademickim. W przypadku zawieszenia świadczeń na mocy orze-
czenia Komisji Dyscyplinarnej, przywrócenie uprawnień następuje w terminie wskazanym w tym 
orzeczeniu. 

 
§ 24 

 
1. Student w okresie korzystania z urlopu dziekańskiego lub innej przerwy w studiach przewidzianej 

Regulaminem Studiów traci prawo do pomocy materialnej przewidzianej w § 1 ust. 2 i 3, z zastrze-
żeniem przypadków przewidzianych w ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Ekonomiczna może wyrazić zgodę na przyznanie pomocy 
materialnej urlopowanemu studentowi lub na dalsze korzystanie przez urlopowanego studenta z 
wcześniej przyznanej pomocy materialnej. Zgodę, o której mowa, student może otrzymać tylko raz 
w okresie studiów. 

3. Za uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2, uznaje się w szczególności: 
a) udokumentowaną długotrwałą chorobę, 
b) urodzenie dziecka, 
c) konieczność sprawowania opieki nad rodzicami lub niepełnoletnim rodzeństwem. 

4. Student, który wybrał możliwość określoną w § 35 pkt 1 Regulaminu Studiów, tj. powtarza nie zali-
czone przedmioty z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym, może ubiegać się o 
świadczenia na zasadach ogólnych. 

5. Postanowienia ust. 1 stosuje się w przypadku wyboru przez studenta możliwości określonej w § 35 
pkt. 2 Regulaminu Studiów, tj. powtarzania nie zaliczonych przedmiotów bez kontynuowania stu-
diów na roku wyższym. 

6. Studentowi, który wybrał możliwość określoną w ust. 5 Komisja Ekonomiczna w szczególnych 
przypadkach określonych w ust. 3 może przyznać świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a), 
b) i d) oraz w § 1 ust. 3. 

7. Z jednej z możliwości, o których mowa w ust. 4-6 student może skorzystać tylko raz w czasie trwa-
nia studiów. 

 
 

ROZDZIAŁ X 
 

Zasady ustalania wysokości pomocy materialnej 
 

§ 25 
 

1. Wysokość świadczeń pomocy materialnej ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem. 
2. Ustalając wysokość świadczeń pomocy materialnej Rektor i Samorząd kierują się przepisami Usta-

wy. 
3. Ustalona na podstawie ust. 1 wysokość świadczeń pomocy materialnej nie może powodować naru-

szenia bilansu dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy oraz jej podziału dokonanego 
zgodnie z art. 103 i art. 174 ust. 4 Ustawy. 
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§ 26 
 

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów 
nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w prze-
pisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 
§ 27 

 
1. Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN różnicy 

między ustalonym przez Rektora i Samorząd progiem dochodów umożliwiających przyznanie 
świadczenia a dochodem na osobę w rodzinie wnioskodawcy, jednak w wysokości nie niższej od 
przyjętej w trybie przewidzianym w § 25 ust. 1. 

2. Podczas ustalania wysokości stypendium, o której mowa w ust. 1 nie bierze się pod uwagę zwięk-
szenia stypendium socjalnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1. 

 
 

ROZDZIAŁ XI 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 28 
 

1. Wypłaty świadczeń pomocy materialnej realizowane są wyłącznie w postaci przelewów dokonywa-
nych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe studentów. 

2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a)-c) wypłacane są co miesiąc, w terminie do 15 dnia 
miesiąca, z zastrzeżeniem § 4 ust. 13. 

3. Zapomoga wypłacana jest w pierwszym terminie wypłat po wydaniu decyzji Komisji Ekonomicz-
nej. 
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