
 

 
 

R E G U L A M I N 

pomocy materialnej dla studentów 

Radomskiej Szkoły Wyższej 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie  

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z pózniejszymi zmianami w porozumieniu z 

uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala się następujące kryteria i tryb 

ustalania wysokości,  

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Radomskiej 

Szkoły Wyższej, zwanej dalej „Uczelnią”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 

1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 

4) stypendium na wyżywienie, 

5) stypendium mieszkaniowego,  

6) zapomogi. 

1a Studenci, niezależnie od formy studiów ( stacjonarne, niestacjonarne) mogą 

ubiegać się o świadczenia, o których mowa w ust.1. wyjątek stanowi stypendium 

mieszkaniowe, które może być przyznane tylko studentowi studiów 

stacjonarnych. 

1b Świadczenia określone w ust.1. pkt. 1,2,4 i 5 przyznawane są na wniosek 

studenta złożony na formularzu zatwierdzonym przez Organy Uczelni.  



 

 2. Student może ubiegać się również o: 

1) stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, 

2) stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia 

sportowe. 

3. Rektor powołuje : 

Uczelnianą Komisję Stypendialną (UKS) w składzie: 

a) Rektor 

b) Kwestor 

c) Dziekani Wydziałów 

d) Przedstawiciele Samorządu Studenckiego - w liczbie minimum  

4 osób. 

Celem pracy UKS jest podział środków przeznaczonych na pomoc  

materialną pomiędzy wydziały, form pomocy, ustalenie warunków 

uzyskania pomocy, opiniowanie przypadków nieujętych w Regulaminie. 

4. Świadczenia pomocy materialnej o których mowa w ust. 1  przyznawane są 

przez Dziekanów Wydziałów. Kwestura Uczelni w porozumieniu  

z Dziekanatem ustala liczby osób uprawnionych do otrzymywania pomocy, 

przeprowadza kontrolę prawidłowości dokumentów składanych przez 

studentów, przygotowuje listy stypendialne - ostatecznie zatwierdzane przez  

Dziekana. 

5. Od decyzji Dziekana  studentowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji 

Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Nadzór nad działalnością 

Komisji, sprawuje Rektor. W ramach nadzoru rektor może uchylić decyzje 

komisji  niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub 

niniejszym Regulaminem. 

 

 

 



 

§ 2 

 

1. Student nie może otrzymywać równocześnie stypendium Ministra Nauki           

i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i stypendium za wyniki w nauce. 

2. Student może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie albo stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia sportowe albo stypendium przyznawane na 

podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.). 

3. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §1 ust.1 i 2 nie są wypłacane 

w okresie przebywania studenta na urlopie. 

4. Student przebywający na stypendium w ramach programu 

SOKRATES/ERASMUS otrzymuje należne stypendia ( bez stypendium na 

wyżywienie i mieszkanie) w trakcie swojego pobytu za granicą. 

5. Świadczenia pomocy materialnej o których mowa w ust. 1. pkt 1, 2 , 4 , 5 i 6 

przysługują w przypadku powtarzania przez studenta roku. 

6. Student traci prawo do przyznanych świadczeń pomocy materialnej w przypadku 

prawomocnego skreślenia z listy studentów. Do czasu uprawomocnienia się 

decyzji o skreśleniu, studentowi przysługują wszystkie prawa studenta i może 

otrzymywać świadczenia pomocy materialnej przyznane na początku roku 

akademickiego.  

 

§ 3 

 

1. Studenci studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów mogą otrzymać 

stypendium za wyniki w sporcie, stypendia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1,2 

oraz w ust. 2, na jednym z kierunków, według własnego wyboru. Stypendia za 

wyniki w nauce student może otrzymać na każdym ze studiowanych kierunków. 



2. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 2 i 3,  

nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta  

w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich. 

3. W przypadku otrzymania w kolejnym roku dotacji z budżetu państwa  

w wysokości uniemożliwiającej wypłatę świadczeń w wysokości wcześniej 

przyznanej, Rektor w porozumieniu uczelnianym organem wykonawczym 

Samorządu Studenckiego obniża w  drugim semestrze wysokość przyznanych 

świadczeń, o których mowa w §1 ust.1. 

 

§ 4 

 

1. Stypendia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 - 3 przyznawane są  semestralnie a 

w przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów, trwa jeden 

semestr, również na ten semestr. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w 

przypadku skreślenia studenta z listy studentów lub zawieszenia w prawach 

studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej. 

2. Student otrzymuje stypendia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-3 w danym roku 

akademickim przez okres 9 miesięcy. 

3. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w Regulaminie 

Studiów ostatnie stypendia wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin 

dyplomowy. Wyjątek stanowią świadczenia wymienione w ust. 2. pkt 1i 2 

studentowi, który otrzymał takie stypendium i ukończył studia przed terminem 

pozostała kwotę stypendium wypłaca się jednorazowo w terminie 30 dni od daty 

ukończenia studiów.  

 

§ 5 

 



1. Stypendia są wpłacane comiesięcznie na rachunek bankowy studenta nie później 

niż do końca danego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach i  tylko na podstawie  

imiennej decyzji Kwestora Uczelni, może być wypłacone w kasie Uczelni. 

Stypendium może być także za zgodą studenta przeksięgowane bezpośrednio na 

poczet jego zadłużenia z tytułu czesnego. 

2. Studenci I roku, mogą otrzymywać stypendia socjalne pod warunkiem 

wcześniejszego uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Uczelni. 

3. Złożenie przez studenta fałszywych danych o dochodach powoduje konsekwencje  

w postaci konieczności zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń, oraz 

odpowiedzialność dyscyplinarną do wydalenia z Uczelni włącznie. 

 

§ 6 

 

Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem o świadczenia pomocy 

materialnej mogą ubiegać się również: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się, 

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie 

ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, 



o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.). 

7) studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich obywatele 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający 

środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas 

studiów, przy czym osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium 

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

 

§ 7 

 

1. Świadczenia, o których mowa w §1 ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu 

pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365). Podziału środków 

funduszu pomocy materialnej na poszczególne wydziały dokonuje Rektor  w 

porozumieniu z Samorządem Studenckim.  

2. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż 

te  związane z pomocą materialną dla studentów, z tym, że w części 

nieprzekraczającej 0,2% dotacji z budżetu państwa, otrzymanej przez uczelnie na 

pomoc materialną, fundusz pomocy materialnej może być przeznaczony na 

pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem 

stypendium i zapomóg dla studentów ponoszonych przez Uczelnię. 

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy 

materialnej przechodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu. 

4. W uzasadnionych przypadkach ,w szczególności przekroczenia dochodu na osobę 

w rodzinie studenta uprawniającego do przyznania stypendium lub podania 

nieprawdziwych danych dotyczących sytuacji materialnej, dziekan może obniżyć 

lub cofnąć stypendium.  



 

 

§ 8 

 

W przypadku, gdy Uczelnia poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej 

przyznanego świadczenia pomocy materialnej co do występujących w sprawie 

okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń, niezwłocznie 

powiadamia studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia 

niezbędnych dokumentów. 

 

§ 9 

 

Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym 

organem Samorządu Studentów. 

 

STYPENDIA SOCJALNE 

 

§ 10 

 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, 

uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie 

i stypendium mieszkaniowe ustala się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. nr 228,poz2255,z 

późn.zm). 

2. Miesięczną wysokość stypendium socjalnego, na wyżywienie i mieszkaniowego  

ustala się jako różnicę pomiędzy kwotą bazową a miesięczną wysokością 

dochodu na osobę w rodzinie studenta. Wysokość stypendium zaokrągla się do 



pełnych dziesiątek złotych w górę, miesięczna wysokość stypendium socjalnego 

zależna jest od liczby studentów uprawnionych do skorzystania świadczeń 

pomocy materialnej. 

3. Kwotę bazową ustala się corocznie zarządzeniem Rektora. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie stypendia przyznawane są na wniosek studenta złożony na formularzach, 

stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu. Wnioski o przyznanie 

stypendium, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1-3, składa się w terminie ustalonym 

przez Rektora z uwzględnieniem kalendarza studenckiego na dany rok akademicki. 

2. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa studenta  

do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się 

bez rozpoznania. 

3. Stypendium socjalne, oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie 

przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów 

kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego 

magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. 

 

§ 12 

 

1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium 

mieszkaniowe ustala w drodze zarządzenia Rektor w porozumieniu z uczelnianym 

organem Samorządu Studenckiego. 



2. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie 

odpowiedniej kwoty  podawanej przez właściwego Ministra ds. Szkolnictwa 

Wyższego. 

3. Jeżeli dochód w  rodzinie studenta na osobę jest mniejszy niż 30% najniższego 

wynagrodzenia lub osoby zobowiązane do alimentacji zgłaszają dochody poniżej 

poziomu zasiłku dla bezrobotnych Uczelnia może zażądać dodatkowego  

oświadczenia,  celem   wyjaśnienia sytuacji materialnej rodziny i wskazania,  

z jakich środków i w jakiej wysokości utrzymuje się rodzina, np. z funduszy  

pomocy  społecznej. W zależności od wyjaśnień stypendium może być zawieszone 

do momentu uzyskania  wystarczających dokumentów, obniżone lub cofnięte 

całkowicie. 

 

§ 13 

 

1. Dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych  

w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 

228 poz. 2255 z późniejszymi  zm.)  z uwzględnieniem: 

1) przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych na 

podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenia zdrowotne, 

2) deklarowanych w oświadczeniu dochodów z działalności podlegającej 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 



3) innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu na podstawie 

przepisów  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. renty, zasiłki chorobowe, 

dodatki branżowe, kombatanckie, świadczenia pieniężne takie jak 

alimenty, zasiłki alimentacyjne z MOPS, oraz zasiłki wychowawcze. 

4) dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego. 

2. Miesięczna wysokość dochodu rodziny studenta oznacza przeciętny 

miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym przyznanie stypendium. 

3. W przypadku gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny 

stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego sytuacja 

dochodowa rodziny uległa pogorszeniu na skutek utraty dochodu przez członka 

rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę utraconego miesięcznie 

dochodu. 

4. Przez utratę dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się utratę dochodu 

spowodowaną: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

4) utratą emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

5) nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń 

alimentacyjnych, 

6) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

7) wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego. 

5. W przypadku gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku 

kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium, do wniosku o 

ustalenie prawa do stypendium student powinien dołączyć zaświadczenie lub 

inny dowód potwierdzający fakt utraty dochodu. 



 

 

 

§ 14 

 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  

o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) studenta, 

2) 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, 

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów 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. Samodzielne zamieszkanie małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie 

stanowi podstawy do uznania dochodowości studenta za zerową. 

3. Student jest samodzielny finansowo, jeśli on lub jego małżonek spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest 

mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego 

na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu 

ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego 

roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku  

o przyznanie stypendium. 



4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego 

z rodzicami bądź z jednym z nich. 

4. W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo, do dochodu stanowiącego 

podstawę ustalania wynagrodzenia miesięcznego warunkującego przyznanie 

stypendium nie wlicza się dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

 

 

 

§ 15 

 

1. W przypadku gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w 

tej instytucji. 

2. W przypadku gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji  

zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny 

odejmuje się tę opłatę. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji. 

3. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust. 1 i 

2, rozumie się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład 

poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład 

pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną jednostkę zapewniającą 

nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie  

i umundurowanie. 

4. W przypadku gdy rodzina lub student utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, 

przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, który ustala się na 

podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych  



i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 hektara przeliczeniowego. Wysokość tę określa Rektor poprzez 

zarządzenie na podstawie odnośnych przepisów. 

5. W przypadku gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz 

uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się. 

6. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie Ustawy z dnia 20 

listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. 

zm.) deklarowany dochód nie może być niższy od kwoty odpowiadającej 

sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego  

i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

7. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz 

osoby spoza rodziny od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium odejmuje się kwotę 

alimentów zapłaconych  tym roku. 

8. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie 

otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub 

ugodą sadową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do 

stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium 

mieszkaniowego wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości na podstawie 

pisemnego oświadczenia studenta. 

9. Do dochodu rodziny nie wlicza się: 

1) świadczeń, o których jest mowa w §1 ust. 1 i 2, 

2) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie 

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, 

poz. 329, z późn. zm.), 



4) świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

10. Oświadczenia i zaświadczenia studenta oraz członków jego rodziny o źródłach i 

wysokości dochodów podlegają ocenie merytorycznej oraz formalnej przez 

organy Uczelni.  

 

 

 

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 16 

 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student  

z tytułu niepełnosprawności. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  

składa się w terminie do 10 listopada. W przypadku rozpoczynania studiów od 

semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 20 

marca. 

3. Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu w ust. 1 stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala Rektor  

w drodze zarządzenia. 

5. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza SN 3: 

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną 

na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 



Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym 

orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 

6. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza SN 2: 

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) częściowa niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od  

1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

7. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza SN1: 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli 

uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem  

1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 



8. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje 

stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 50 zł miesięcznie, nie więcej 

jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 

9. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności studentowi 

przysługuje stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 100 zł miesięcznie, nie 

więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 

10. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje 

stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 200 zł miesięcznie, nie więcej 

jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 

 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE 

 

§ 17 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów. Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego 

otrzymują stypendia za wyniki w nauce od miesiąca marca. 

2. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku 

od ukończenia studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o stypendia za 

wyniki w nauce na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów 

pierwszego stopnia. 

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie,  

w poprzedzających dwóch semestrach  studiów, średniej ocen, nie niższej niż 4,0. 

Przy ustalaniu średniej ocen bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych 

egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń. Średnią ustala się jako średnią ze średnich 

obu semestrów. 

4. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje student, który uzyskał w okresie 

zaliczeniowym średnią ocen w przedziale: 

1) od 4,66 do 5,00 – stypendium I stopnia, 



2) od 4,34 do 4,65 – stypendium II stopnia, 

3) od 4,0 do 4,33 – stypendium III stopnia. 

5. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który w terminie 

określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów,  

z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i zdobył wszystkie 

zaliczenia. 

6. Otrzymanie przez studenta nagrody rektorskiej nie pozbawia go prawa 

otrzymywania stypendium za wyniki w nauce. 

7. W przypadku kontynuowania nauki po urlopie dziekańskim, do wypłaty 

stypendium za wyniki w nauce brane są pod uwagę wyniki uzyskane w dwóch 

ostatnich semestrach przed tym urlopem. Wypłata stypendium może nastąpić po 

podjęciu nauki. 

8. Wysokość stypendium za wyniki w nauce ustala Rektor w drodze zarządzenia. 

9. Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na semestr. 

 

§ 18 

1. Stypendium za wyniki w sporcie można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów. 

2. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który osiągnął  

w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

3. Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium jest złożenie w dziekanacie  

w terminie do 10 listopada, a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru 

letniego do 20 marca, pisemnego wniosku wraz z załączonymi zaświadczeniami 

potwierdzającymi osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 2. 

4. Wysokość stypendium ustala rektor w drodze zarządzenia. 

 

 

 



 

 

§ 19 

 

1. Stypendium za wyniki w nauce i sporcie może otrzymać student, który 

jednocześnie osiąga wysokie wyniki w nauce, o których mowa w §17 oraz 

wysokie wyniki w sporcie, o których mowa w §18. 

2. Do przyznawania stypendium za wyniki w nauce i sporcie stosuje się przepisy  

§17 i §18. 

3. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i w sporcie ustala Rektor w drodze 

zarządzenia. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższe niż 

suma stypendium za wyniki w nauce i stypendium za wyniki w sporcie. 

 

 

STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE  

§ 20 

1. Stypendium na wyżywienie może być przyznawane studentowi znajdującemu się 

w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. 

Sytuację materialna rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy 

przyznawaniu stypendium socjalnego. 

2. Miesięczne kwoty stypendium na wyżywienie ustala Rektor w porozumieniu  

z Samorządem Studenckim odrębnym rozporządzeniem. 

 

 

STUPENDIUM MIESZKANIOWE 

§ 21 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może     

otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego 



zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia 

studiowanie.  

2. Wypłata stypendium mieszkaniowego może nastąpić po jego przyznaniu oraz po 

przedłożeniu przez studenta dowodu opłaty za korzystanie z miejsca w domu 

studenckim 

3. Student spełniający warunki określone w ust.1, który nie otrzymał miejsca w domu 

studenckim z powodu ich braku , może otrzymać stypendium  mieszkaniowe za 

korzystanie z obiektów innych niż domy studenckie. 

4. Student ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość wydatków na 

zakwaterowanie w Radomiu ( umowa najmu lub inny dokument). 

5 .Miesięczne kwoty stypendium mieszkaniowego ustala Rektor w porozumieniu 

 z Samorządem Studenckim. 

 

 

ZAPOMOGI 

 

§ 22 

1. Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych  

znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest  

udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej. 

2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka 

najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi 

konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, zdarzenie związane  

z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp. 

3. Zapomoga może być przyznana do wysokości 50% rocznego czesnego 

obowiązującego na danym kierunku studiów, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach do wysokości 100 % rocznego czesnego. 



4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust.1, dwa razy w roku  

akademickim. 

5. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana 

zdarzeniem losowym; w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium 

socjalne. 

6. Jednorazowa zapomoga może być przyznana do wysokości ustalonej 

 w zarządzeniu. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga może być przyznana 

studentowi powtarzającemu rok studiów. 

                                                                    

 

 

                                        PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

§ 23 

 

1. We wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) z póżniejszymi zmianami. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia wprowadzającego 

Regulamin po uzgodnieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


