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I.

Postanowienia ogólne
§1

1. Student może ubiegać się o następujące świadczenia ze środków budżetu państwa:
a) stypendium socjalne;
b) stypendium dla osób niepełnosprawnych;
c) stypendium rektora;
d) zapomogę.
2. Świadczeniem pomocy materialnej ze środków budżetu państwa jest także stypendium Ministra, które
może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi
związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium, które przyznaje
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora, jest przyznawane na rok
akademicki.
§2
1. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a-d, oraz odmowa jego przyznania następują
w drodze decyzji administracyjnej.
2. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a-d, są
przyznawane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną. Większość członków
komisji stanowią studenci. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego
wiceprzewodniczący komisji.
3. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej
komisji stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
§3
1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są kwotowo i przelewane na konto wskazane przez
studenta. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje do końca każdego miesiąca, po
przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel.
2. Kwoty świadczeń określa Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego,
biorąc pod uwagę wysokość dotacji na pomoc materialną przyznanej z budżetu państwa i pozostałej
do rozdysponowania, liczbę wniosków kwalifikujących się do przyznania świadczeń oraz kryteria
związane z rodzajem pomocy materialnej, takie jak: średnia ocen, rodzaj osiągnięć sportowych,
naukowych, artystycznych, stopień niepełnosprawności, dochód na jednego członka rodziny, rodzaj
zdarzenia losowego.
3. Kwoty świadczeń ustalane są dwa razy w roku:
a) na początku roku akademickiego — na semestr zimowy (okres X–II);
b) po otrzymaniu informacji z MNiSW o wysokości dotacji na kolejny rok kalendarzowy — na
semestr letni (okres III–VII).
4. Przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który ma być przyznane świadczenie, Rektor
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala:
a) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium
socjalne;
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b) kwotę, której nie może przekroczyć łączna miesięczna suma stypendium socjalnego
i stypendium rektora dla najlepszych studentów.
5. Wysokość łącznej miesięcznej sumy stypendiów, o której mowa w § 3 ust. 4 lit. b, nie może
być wyższa niż 38 % wynagrodzenia profesora ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli
akademickich.
6. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 4 lit. a, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.
1508), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.).

§4
1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a-c, w danym roku
akademickim przez okres do 10. miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres
do 5. miesięcy.
2. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki lub na jeden semestr. Okres, na jaki przyznano dane
świadczenie określa się każdorazowo w decyzji, która doręczana jest studentowi. Warunkiem
przyznania i otrzymywania stypendium jest posiadanie statusu studenta w danym semestrze.
Stypendium przyznawane jest na semestr w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem
studiów, trwa jeden semestr oraz w przypadkach opisanych w ust. 5 oraz w ust. 7.
3. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Obowiązek
przedłożenia kompletnego wniosku, potwierdzającego stan osobowy i materialny rodziny, spoczywa
na studencie. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Komisja wzywa
studenta do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod
rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia. O konsekwencjach braków formalnych we wniosku
Biuro Obsługi Studenta informuje w wezwaniu.
4. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, ustala rektor lub
upoważniony prorektor w drodze zarządzenia, stanowiącego załączniki do niniejszego Regulaminu, w
porozumieniu z Przewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studentów AP, którzy wchodzą w skład
Komisji Stypendialnej.
5. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz
wniosek o zapomogę składa się do Biura Obsługi Studenta, drogą elektroniczną i przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188 ze zm.).
6. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych od semestru zimowego, składają wnioski najpóźniej do dnia 10 października,
z wyjątkiem studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów, dla których termin
składania tych wniosków upływa 31 października.
7. Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego, studenci, którzy nie złożyli wniosku
o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych w terminie określonym w ust 6, oraz
studenci, którzy nie otrzymali ww. stypendium, mogą składać wnioski do dnia 31 marca (w takich
przypadkach stypendium może być przyznane na semestr letni - do 5. miesięcy).
8. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora od semestru zimowego składają wnioski
najpóźniej do dnia 31 października.
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9. Studenci, którzy są w marcu po pełnym roku studiów, studenci rozpoczynający studia od semestru
letniego oraz studenci nieujęci na liście w semestrze zimowym mogą składać wnioski
o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów do dnia 31 marca (w takich przypadkach
stypendium może być przyznane na semestr letni - do 5. miesięcy).
10. Rektor ma prawo przedłużyć termin składania wniosków.
11. Po upływie terminów określonych w § 4 ust. 6 - 9 organ może odmówić przyznania świadczenia, jeśli
środki przeznaczone na ten cel zostały już rozdysponowane.
12. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
13. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 nie przysługują:
a) studentom przedłużającym semestr dyplomowy, tj. w związku z wydłużeniem terminu złożenia
pracy dyplomowej lub wyznaczeniem drugiego terminu egzaminu dyplomowego;
b) osobom nieposiadającym statusu studenta;
c) osobom przebywającym na urlopie długoterminowym.
d) studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
e) studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli
ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
14. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b, tylko na jednym
kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
15. Przepisy ust. 13 lit. d i lit. e stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą
16. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a-c, albo otrzymujący takie
świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa
do świadczenia na podstawie § 4 ust. 13 lit. d-e.
17. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać pomoc
materialną wymienioną w § 1 ust. 1 tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów i jest
obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż
jednym kierunku.
18. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a-d, wygasa z ostatnim dniem
miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,
o którym mowa w § 4 ust. 13 lit. d-e, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na
którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w § 4 ust. 14 i ust. 12.
19. W przypadkach wymienionych w ust. 16 i ust. 18 oraz w innych przypadkach uzasadniających
uchylenie lub zmianę decyzji, w szczególności wynikających z ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, student jest zobowiązany do zwrotu pobranych kwot stypendium od momentu
zaistnienia zdarzeń uzasadniających uchylenie lub zmianę decyzji.

§5
1. O stypendium socjalne może ubiegać się cudzoziemiec:
a) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym Unii
Europejskiej;
b) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.);
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c) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony
czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa
w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz.
931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
e) który posiada Kartę Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia;
f) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
g) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności
krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub
posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
2. O stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę może ubiegać się
cudzoziemiec wymieniony w ust. 1 oraz cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich
rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900 ze zm.).
4. Wnioski należy składać w języku polskim. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do wniosku,
dowody w postępowaniu, w tym strony tytułowe publikacji przedstawianych do wniosku o
stypendium rektora, powinny być przetłumaczone na język polski. W razie wątpliwości co do
prawidłowości tłumaczenia, organ może zażądać przedstawienia przez stronę opinii biegłego
tłumacza.
5. Dokumenty pochodzące od organów administracji lub zaświadczenia organizatorów sesji
naukowych o udziale lub wygłoszeniu referatu z wyjątkiem programu sesji naukowej (konferencji)
oraz strony tytułowej publikacji wydanej w języku obcym, których to tłumaczeń może dokonać
wnioskodawca, składając stosowne oświadczenie pod treścią tłumaczenia.

II.

Stypendium socjalne
§6

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne ma student będący w trudnej sytuacji materialnej,
u którego dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu ustalonego zgodnie z § 3 ust. 4 i 6.

§7
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1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
uwzględnia się dochody uzyskane przez:
a) studenta;
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok przypada w ostatnim
roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
2. Liczbę członków rodziny ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we wniosku.
3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się
o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
z uwzględnieniem ust. 1, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów
albo międzynarodowych programów stypendialnych;
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).
4. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta jest równa sumie dochodów studenta i wszystkich
członków jego rodziny podzielonej przez liczbę członków rodziny:
a) w przypadku ubiegania się o stypendium od semestru zimowego brane są pod uwagę dochody
w ostatnim roku podatkowym;
b) w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze letnim brane są pod uwagę dochody
w przedostatnim roku podatkowym.
5. Do dochodu wlicza się:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów
uzyskania przychodu (dane według zaświadczeń z urzędu skarbowego) oraz składki
na ubezpieczenie zdrowotne;
b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, pomniejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
6. Wysokość dochodu osiąganego przez każdego członka rodziny ustala się na podstawie:
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a) zaświadczeń o dochodzie wystawionych przez urząd skarbowy zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 3 stycznia 2013 r.
poz. 3) (student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia
z urzędu skarbowego dla siebie i każdego pełnoletniego członka rodziny) oraz zaświadczeń o
wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku bazowym ustalanym zgodnie z § 7 ust. 4
regulaminu, wystawionych przez odpowiednią instytucję (np. ZUS, KRUS, MSW) (student
zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia o składkach
zdrowotnych dla każdego członka rodziny, który w roku bazowym osiągnął dochód
opodatkowany na zasadach określonych w ust. 5 lit. a) regulaminu);
b) zaświadczeń z innych instytucji w przedmiocie udokumentowania dochodów niepodlegających
opodatkowaniu, o których mowa w ust. 5 lit. c;
c) innych zaświadczeń lub oświadczeń w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej
i rodzinnej studenta.
7. Organ przyznający świadczenie może wezwać do przedłożenia dodatkowych dokumentów
niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w szczególności:
a) oświadczeń i zaświadczeń z właściwych instytucji dokumentujących wysokość dochodów,
o których mowa ust. 5 lit. c;
b) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym rok akademicki, na
który student ubiega się o stypendium - zaświadczenia właściwego organu gminy o powierzchni
użytków rolnych wyrażonych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych;
c) w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczeń z urzędu pracy potwierdzających
zarejestrowanie w urzędzie pracy z prawem lub bez prawa do świadczeń;
d) zaświadczeń ze szkoły (wraz z informacją o dacie urodzenia) albo aktów urodzenia rodzeństwa
lub dzieci studenta, które nie ukończyły 18. roku życia;
e) zaświadczeń ze szkoły lub uczelni wyższej (wraz z informacją o dacie urodzenia), rodzeństwa
lub dzieci studenta w wieku 18 - 26 lat pobierających naukę (w przypadku dzieci i rodzeństwa
niepełnosprawnego należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność);
f) kopii odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopii odpisu protokołu z posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej lub kopii odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej
przed mediatorem, przekazów lub przelewów pieniężnych. W przypadku uzyskania alimentów
niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie – także zaświadczenia od komornika o całkowitej
lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
alimentów;
g) zaświadczenia o pobieraniu bądź nie pobieraniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
h) kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopii aktu
zgonu rodzica studenta;
i) kopii odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
j) kopii orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka;
k) oświadczeń o źródłach dochodu;
l) w przypadku osiągania dochodów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – dokumentów
o wysokości uzyskiwanych dochodów;
m) w przypadku studentów wskazanych w ust. 8 - zaświadczenia z zakładu pracy studenta lub
współmałżonka zawierające informacje: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy
o pracę, (na jaki czas jest zawarta umowa), zestawienie wynagrodzeń za okres, o którym mowa
w ust. 8 lit. c. W przypadku wykazywania przez studentów wskazanych w ust. 8 stałego źródła
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dochodów z innego źródła niż ze stosunku pracy (np. z renty) należy dołączyć zaświadczenie
z odpowiedniej instytucji z analogicznymi danymi jak z zakładu pracy.
8. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów, o których mowa w ust.
1 lit. c, w dwóch przypadkach, a mianowicie:
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 ust. 1 lit. c,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
2) 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
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten
fakt w złożonym oświadczeniu;
9. W przypadku zmiany dochodu, o którym mowa w § 7 ust. 4 regulaminu, dochód rodziny zostaje
skorygowany o dochód utracony oraz o dochód uzyskany, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5
ust. 4 - 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Student zobowiązany jest złożyć wówczas (oprócz
dokumentów określonych w § 7 ust. 6 i 7 regulaminu) podanie opisujące zmianę sytuacji finansowej
w odniesieniu do przedstawionych zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz innych instytucji oraz
dołączyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz jego wysokość (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania
w sprawach o świadczenia rodzinne).
10. Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło;
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego;
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
tych świadczeń.
11. Przez dochód uzyskany rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego;
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło;
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
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socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego;
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
f) uzyskaniem
zasiłku
chorobowego,
świadczenia
rehabilitacyjnego
lub
zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
12. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala
się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,
ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa
rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
13. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania
stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli
nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy
społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości.
15. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:
a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom
studencki;
b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w
domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;
c) zamieszkanie na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego
pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym koszty
mieszkania w miejscu studiowania;
d) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność,
przebywając w pieczy zastępczej.
16. Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie
innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności
karnej wskaże, że:
a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;
b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.
17. Wysokość zwiększenia, o których mowa w ust. 1, jest określana w drodze uchwały KS.

III.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
§8

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Niepełnosprawność student dokumentuje orzeczeniem właściwego organu o stopniu
niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511, 1000, 1076).
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3. Organ w trakcie pobierania stypendium specjalnego może zmienić kwotę stypendium w przypadku
zmiany stopnia niepełnosprawności studenta.

IV.

Stypendium rektora
§9

1. Stypendium rektora przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta. Terminy składania wniosków
określone są w § 4 ust. 8 i 9.
2. O przyznanie tego świadczenia student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego
roku studiów oraz w przypadkach wskazanych w ust. 3.
3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu
maturalnego, który jest:
a. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który
uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnia warunki
określone w ust. 4 oraz:
a) posiada wpis na kolejny pełny rok studiów;
b) w poprzednim roku studiów uzyskał w terminie wymaganym zaliczenie roku studiów.
6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów
każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni z zastrzeżeniem, że środki przeznaczone na
stypendia rektora dla najlepszych studentów nie mogą przekroczyć 60% środków przeznaczonych
łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne i zapomogi, zgodnie z art.
414 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§ 10
1. Grupę najlepszych studentów na kierunku, na którym dana osoba ubiega się o stypendium rektora dla
najlepszych studentów ustala się na podstawie złożonych wniosków.
2. Wnioski są oceniane metodą punktową. Za wysoką średnią ocen punktacja przydzielana jest
zgodnie z ust. 4 lit. a, natomiast za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki
wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów.
3. Podstawą przyznania punktów za wysoką średnią jest średnia ocen uzyskana w poprzednim roku
studiów obliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej z
dokładnością do trzech miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że za średnią niższą niż 4,00 nie
przyznaje się punktów.
4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
a) wysoką średnią ocen;
b) każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy.
5. Student posiadający osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe składa stosowny wniosek wraz z
dokumentami potwierdzającymi wpisane osiągnięcia.
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6. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia
w uczelni innej niż Akademia Polonijna, powinien dołączyć do wniosku zaświadczenie zawierające
informację o dacie i stopniu ukończenia studiów, skali ocen obowiązującej w danej uczelni oraz
średniej ocen uzyskanej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
7. Student może jednocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz
stypendium przyznawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Otrzymanie
tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do
otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz
pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 11
1. Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego mogą składać wnioski o przyznanie stypendium
rektora dla najlepszych studentów na semestr letni (w takich przypadkach stypendium może być
przyznane na semestr letni - do 5 miesięcy).
2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni może otrzymać student, który
otrzymał liczbę punktów nie niższą niż kwalifikująca do 10% najlepszych studentów na kierunku
w semestrze zimowym danego roku akademickiego.

V.

Zapomogi
§ 12

1. Prawo do ubiegania się o zapomogę ma student, który znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej.
2. Przyznanie zapomogi, o której mowa w ust. 1, może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje
naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z:
a) nieszczęśliwym wypadkiem studenta;
b) ciężką chorobą studenta;
c) śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, współmałżonek,
dziecko własne);
d) urodzeniem dziecka;
e) kradzieżą na szkodę studenta;
f) innym zdarzeniem losowym.
3. Wniosek o zapomogę z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i w ust. 2, student zobowiązany jest złożyć
w roku kalendarzowym, w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej oraz
udokumentować go.
4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.

VI.

Domy studenckie i stołówka studencka
§ 13
12

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich oraz z wyżywienia w stołówce
studenckiej AP.

VII.

Przepisy przejściowe i końcowe

Zmiany w niniejszym Regulaminie zatwierdza Rektor AP w porozumieniu z Przewodniczącym
Uczelnianego Samorządu Studentów AP, którzy wchodzą w skład KS w drodze zarządzenia.
Załączniki:
1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej – stypendium socjalne i stypendium dla osób
niepełnosprawnych
2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów I roku – stypendium za szczególne
osiągnięcia
3. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
4. Wniosek o przyznanie stypendium z funduszu Rektora
5. Wniosek o przyznanie zapomogi
6. Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej
7. Wniosek o ponowne ustalenie uprawnień do pobierania świadczeń pomocy materialnej
8. Wniosek o sposobie wypłaty świadczeń z funduszu pomocy materialnej (nr 1)
9. Wniosek o sposobie wypłaty świadczeń z funduszu pomocy materialnej (nr 2)
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