
Załącznik do zarządzenia nr 8/2012                                                                                                                              
rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego                                                                          

z dnia 03.09.2012 r. 

REGULAMIN USTALANIA WYSOKO ŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA 
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

DLA STUDENTÓW  

WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I PRAWA  

im. prof. Edwarda Lipi ńskiego w Kielcach 

z dnia 3 wrze śnia 2012 r.,  

przyj ęty w trybie art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó źn. zm.). 

I. Postanowienia ogólne  

§ 1  

1. Świadczenia pomocy materialnej może otrzymać student Wyższej Szkoły Ekonomii                      
i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, który spełnia warunki określone                   
w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w niniejszym 
regulaminie. 

2. Przyznanie pomocy materialnej, o której mowa w niniejszym regulaminie, może odbywać 
się wyłącznie w ramach środków z budżetu państwa przyznanych Wyższej Szkole 
Ekonomii i  Prawa  im. prof. Edwarda Lipińskiego zwanej dalej „Uczelnią” 
przez nadzorującego ministra. Wypłata przyznanej studentowi pomocy materialnej 
następuje po otrzymaniu środków z budżetu państwa.  

3. Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów,                         
o których mowa w niniejszym regulaminie są:  

a) stypendia socjalne; 

b) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych; 

c) stypendia rektora dla najlepszych studentów; 

d) zapomogi. 

4. Podstawę naliczania stypendium socjalnego stanowi kwota ustalona przez rektora  
w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu studentów, która nie może być niższa                                    
lub wyższa niż kwota określona odrębnymi przepisami.  

5. Podstawę naliczania stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowi kwota 
ustalona  przez rektora w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu studentów. 

6. Stypendia socjalne i stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane                        
są odrębnie.  

7. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla 
najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach                                  
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 



8. Świadczenia pomocy materialnej przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych 
studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego 
kierunku studiów oraz stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie               
na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

9. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać: 
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 
stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym                         
przez studenta kierunku studiów. 

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

11. Studenci będący kandydatami na żołnierzy zawodowych, będący żołnierzami 
zawodowymi lub funkcjonariuszami służb państwowych nie mogą ubiegać się                            
o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w niniejszym regulaminie.  

12. Świadome korzystanie przez studenta z pomocy materialnej uzyskanej w oparciu o dane 
niezgodne ze stanem rzeczywistym – stanowią podstawę do wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego, a pobrana pomoc materialna podlega zwrotowi.  

 

§ 2  

1. Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student co poświadcza 
własnoręcznym podpisem.  

2. Wzory wniosków o przyznanie stypendiów stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.   

3. W przypadku dokumentów budzących wątpliwości wydziałowa komisja stypendialna lub 
uczelniana komisja stypendialna ma prawo odmówić przyznania pomocy materialnej.  

4. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku lub braku dokumentów niezbędnych                        
do rozpatrzenia wniosku, Uczelnia wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia 
wniosku w terminie 7 dni. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek 
pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli student zastosuje się do wezwania po upływie 
przypisanego terminu, pomoc materialna może zostać przyznana począwszy od początku 
roku akademickiego. 

§ 3 

1. W przypadku przedterminowego ukończenia studiów oraz w okresie przedłużenia terminu 
złożenia pracy dyplomowej ustaje prawo do korzystania z pomocy materialnej 
dla studentów. Ostatnie świadczenie pomocy materialnej wypłaca się za miesiąc,  
w którym odbył się egzamin dyplomowy. 

2. Prawo do korzystania z pomocy materialnej określonej w niniejszym regulaminie                              
nie przysługuje: 

a) w przypadku skreślenia z listy studentów; 

b) w przypadku zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem 
komisji dyscyplinarnej; 

c) w przypadku rezygnacji ze studiów; 

d) w okresie przebywania na urlopie od zajęć w Uczelni. 

 

 

 

 



II. Tryb przyznawania świadcze ń pomocy materialnej  

§ 4  

1. Świadczenia pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, stypendium rektora               
dla najlepszych studentów oraz zapomogi przyznawane są na pisemny wniosek studenta. 

§ 5 

1. Zgodnie z art. 175 ust. 3 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 
roku świadczenia pomocy materialnej przyznaje wydziałowa komisja stypendialna,                 
zaś odwołania rozpatruje uczelniana komisja stypendialna. Podstawę do przekazania 
tych kompetencji wydziałowej komisji stypendialnej lub uczelnianej komisji stypendialnej 
stanowi wniosek uczelnianej rady samorządu studentów.  

2. W skład komisji stypendialnych wchodzą:  

a) przewodniczący; 

b) trzech studentów delegowanych przez  uczelnianą radę samorządu studentów; 

c) sekretarz – nauczyciel akademicki. 

       3.   Komisje stypendialne powołuje rektor Uczelni. 

§ 6 

1. Od decyzji wydziałowej komisji stypendialnej przysługuje odwołanie do uczelnianej 
komisji stypendialnej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania decyzji przez studenta.  

2. Decyzja uczelnianej komisji stypendialnej ma charakter ostateczny.  

 

§ 7  

1. Świadczenia pomocy materialnej za zgodą studenta złożoną w formie pisemnego 
oświadczenia, mogą być przekazane bezpośrednio na pokrycie kosztów studiów.  

2. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego studenta, jest on zobowiązany 
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kwestury. 

 

III. Stypendium socjalne  

§ 8 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student, który jest w trudnej sytuacji materialnej 
(dochód w rodzinie na osobę nie przekracza podstawy naliczenia) oraz otrzymał wpis 
na kolejny rok studiów. 

2. Student 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 w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie. 

3. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w pkt 2 może otrzymać 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkiwania                            



z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie 
innym niż dom studencki. 

4. Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o którym mowa                  
w pkt 2 i 3 po przedstawieniu zaświadczenia o zameldowaniu w domu studenckim, 
umowy najmu zawartej na dany rok akademicki lub oświadczenia o zamieszkiwaniu poza 
stałym miejscem zamieszkania bez tytułu prawnego. W przypadku upływu terminów 
określonych w dokumentach o których mowa w zdaniu pierwszym, student obowiązany 
jest dostarczyć do kwestury Uczelni właściwe dokumenty poświadczające możliwość 
otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. 

5. Stypendium socjalne student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres 
nieprzekraczający 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 
do 5 miesięcy.  

6. Wypłatę stypendium, którym mowa w pkt 2 zawiesza się w przypadku upływu terminów 
określonych w dokumentach, o których mowa w pkt 4 w zdaniu pierwszym. 

 

§ 9 

rektor w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu studentów ustala corocznie w formie 
zarządzenia wysokość stypendium socjalnego.  

 

§ 10  

1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie wniosku 
studenta o przyznanie stypendium, obejmującego oświadczenie o liczbie osób w rodzinie, 
na której utrzymaniu jest student oraz  zaświadczenia (oświadczenia) o dochodach 
członków rodziny uwzględniając ewentualną samodzielność finansową studenta. 

2. Dochód rodziny stanowi suma dochodów członków rodziny,  rozumianych jako przeciętny 
miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym, z którego dochód 
rodziny stanowi podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego. 

3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  
o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane 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 
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek; 

c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta oraz 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. 

4. Student jest samodzielny finansowo jeśli 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) nie jest mniejszy 
niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, 
poz. 992 z późn. zm.); 

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  
z rodzicami lub jednym z nich.  



5. W przypadku, gdy rodzina lub student utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje 
się, że roczny dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego 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 corocznie obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                   
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.). 

6. W przypadku gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje 
dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się. 

7. W przypadku gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił 
podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego sytuacja rodziny uległa pogorszeniu 
wskutek utraty dochodu przez członka rodziny, ustalając ich dochód nie uwzględnia się 
dochodu utraconego. 

8. Przez utratę dochodu, o którym mowa w pkt 7 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) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń. 

9. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w  roku kalendarzowym,  
z którego dochód rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium, ustalając 
dochód członka rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy,  
z których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten uzyskiwany jest w dniu ustalania 
prawa do stypendium socjalnego. 

10. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po upływie roku kalendarzowego, 
z którego dochód rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium, dochód ich 
ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego 
dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód ten został osiągnięty, 
jeżeli dochód ten uzyskiwany jest w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego. 

 
11. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w pkt 9 może być spowodowane wyłącznie: 

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 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. 

 

IV. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

§ 11 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu 
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.   

2. Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
studentowi wymienionemu w pkt 1 stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku upływu terminów określonych  
w orzeczeniu o których mowa w zdaniu pierwszym, student obowiązany jest dostarczyć 
do kwestury Uczelni orzeczenie właściwego organu o lekkim, umiarkowanym                           
lub znacznym stopniu niepełnosprawności.  

3. rektor w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu studentów ustala corocznie                     
w formie zarządzenia wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.  

4. Stypendium, o którym mowa w pkt 1 przyznawane jest od miesiąca, w którym został 
złożony wniosek. 

5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać w danym 
roku akademickim przez okres nieprzekraczający 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów 
trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy.  

6. Wypłatę stypendium zawiesza się w przypadku upływu terminów określonych  
w orzeczeniu, o których mowa w pkt 2 w zdaniu pierwszym. 

 

V. Stypendium rektora dla najlepszych studentów  

§ 12 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów można przyznać studentowi                                
nie wcześniej niż po pierwszym roku studiów. Studenci rozpoczynający studia                         
od semestru letniego otrzymują stypendia za wyniki w nauce od marca. 

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał                      
za poprzedni rok studiów: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia 
artystyczne lub osiągnięcia sportowe lub osiągnięcia w działalności na rzecz Uczelni.  

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi, który złożył indeks 
w dziekanacie Uczelni w terminie 10 dni od dat określonych w zarządzeniu rektora 
Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego (dla studentów odbywających praktykę 
w okresie wakacji – do 10 października) oraz uzyskał wpis na kolejny rok akademicki.  

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje również studentowi 
przyjętemu z innej Uczelni, który spełnia kryteria określone w zarządzeniu rektora 
Uczelni. 

5. Student może otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku 
akademickim przez okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr 
przez okres do 5 miesięcy.  

6. Student, który zaliczył poprzedni rok studiów zgodnie z pkt. 3 i otrzymał zgodę dziekana 
wydziału na wyjazd za granicę na różnego rodzaju praktyki, kursy, studia, szkolenia nie 



traci prawa do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium 
może być wypłacone po wznowieniu nauki w Uczelni. 

7. Studenci studiujący w trybie dwustopniowym mają prawo do stypendium rektora dla 
najlepszych studentów na pierwszym roku studiów II stopnia, które obliczane jest 
na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia. 

8. Student, który powrócił na studia po urlopie dziekańskim może otrzymać stypendium 
rektora dla najlepszych studentów na podstawie: wysokiej średniej ocen lub osiągnięć 
naukowych lub osiągnięć artystycznych lub osiągnięć sportowych lub osiągnięć                         
w działalności na rzecz Uczelni z roku akademickiego bezpośrednio poprzedzającego 
urlop.  

9. Wysokość i szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych 
studentów określa corocznie w formie zarządzenia rektor Uczelni w porozumieniu z 
uczelnianą radą samorządu studentów. 

§ 13 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi: 

a) powtarzającemu semestr lub rok studiów; 
b) który w poprzednim roku studiów został ukarany karami dyscyplinarnymi 

w rozumieniu art. 212 pkt 4 i 5 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym                         
z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). 
 

VI. Zapomogi  

§ 14 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych przejściowo 
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.  

2. Zapomoga udzielana jest w formie pieniężnej, nie częściej niż 2 razy                                                  
w danym roku akademickim. 

3. Zapomoga może być przyznana do wysokości określonej w zarządzeniu rektora.  

 

§ 15 

O przyznanie zapomogi może ubiegać się student narażony na doraźne wydatki wynikające z:  

a) nieszczęśliwego wypadku studenta; 

b) poważnej choroby studenta; 

c) śmierci członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym; 

d) nagłej utraty zatrudnienia przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student 

pozostaje; 

e) innych ważnych okoliczności. 

 

 

 

 



§ 16 

1. Zapomoga przyznawana jest na podstawie złożonego przez studenta wniosku, 
udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami. 
 

2. Kwota zapomogi jest uzależniona od wysokości doraźnego wydatku studenta,                        
przy uwzględnieniu okoliczności zawartych we wniosku o przyznanie zapomogi. 
 

3. Wysokość zapomogi ustala rektor w porozumieniu z uczelnianą radą samorządu 
studentów. 
 

VII. Postanowienia ko ńcowe  

§ 17 

1. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane na wniosek 
studenta w trybie indywidualnym przez wydziałową komisję stypendialną lub uczelnianą 
komisję stypendialną.  

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku, 
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98,                                              
poz. 1071 z późn. zm.). 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


