Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2019
Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 24 maja 2019 r.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa sposób ustalania i wypłacania wysokości świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, a także szczegółowe kryteria i
tryb ich przyznawania, sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz tryb
powoływania i skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. Wzory wniosków
o przyznanie świadczeń stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
§2
1. Pomoc materialna dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej przyznawana jest z funduszu
stypendialnego, który stanowią środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu państwa oraz
zwiększenia utworzonego przez Wszechnicę Świętokrzyską na podstawie przepisów ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn.
zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do studentów cudzoziemców, chyba że odrębne przepisy
stanowią inaczej.
§3
Z funduszu o którym mowa w § 2 student może ubiegać się o następujące świadczenia:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora,
4) zapomogę.
§4
1. Student może również ubiegać się o przyznanie świadczenia w formie stypendium ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendium ministra, o
których mowa w ust. 1 regulują aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra w tej
sprawie.
§5
1. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów dokonuje podziału środków
z funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. W przypadkach wątpliwych, interpretacji zapisów niniejszego regulaminu dokonuje rektor
w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów.
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§6
Świadczenia, o których mowa w § 3, przyznawane są na wniosek studenta przez Wydziałową
Komisję Stypendialną.
§7
1. Wydziałową Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje rektor
spośród pracowników uczelni oraz studentów delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studentów.
2. Liczbę członków komisji stypendialnych określa rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą
Samorządu Studenckiego.
3. Studenci stanowią większość składu komisji.
4. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz
sprawnością jej pracy.
5. Przewodniczący komisji stypendialnych podpisuje decyzje administracyjne wydawane przez
komisję, dotyczące przyznania świadczeń, o których mowa w § 3.
6. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub
odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
7. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół.
8. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnych sprawuje rektor.
§8
1. Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów i dziekanami, dokonuje
podziału otrzymanej dotacji na poszczególne rodzaje stypendiów i zapomogi pomiędzy
wydziałami.
2. Po wstępnej analizie złożonych przez studentów wniosków, w uzasadnionych przypadkach,
rektor może dokonać przesunięcia między wydziałami przyznanych wcześniej środków
finansowych na stypendia socjalne i zapomogi.
3. Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studenta nie może
być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, ustalonego w przepisach Ustawy.
4. Świadczenia wypłaca się osobie posiadającej status studenta, nie dłużej jednak niż do dnia
złożenia egzaminu dyplomowego, na zasadach określonych w Regulaminie studiów.
1.
2.
3.

4.

§9
Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1-3, w danym roku akademickim
przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr – przez okres do pięciu miesięcy.
Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1-3 przyznawane są na semestr lub rok akademicki.
Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 3 pkt 1-4, wygasa z ostatnim dniem
miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu
zawodowego lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał
świadczenie, albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.
W sprawach przywrócenia wypłaty świadczenia oraz zachowania prawa do świadczenia
rozstrzyga Wydziałowa Komisja Stypendialna.

§ 10
1. Świadczenia, o których mowa w § 3-4:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej
niż przez okres 6 lat – niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów, jak też uczelni, na
których są odbywane,
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia,
niezależnie od terminu, w jakim tytuł został uzyskany oraz ukończonego kierunku studiów.
2

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na
urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich
podjęcia, liczenie wskazanego okresu nie rozpoczyna się od nowa, lecz jest kontynuowane.
3. Przepisy ust. 1 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
4. Student traci prawo do otrzymywania przyznanych świadczeń pomocy materialnej w
przypadku:
1) skreślenia z listy studentów,
2) przebywania na urlopie dziekańskim,
3) zawieszenia w prawach studenta lub wydalenia z uczelni,
4) stwierdzenia korzystania z pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych,
5) ukończenia studiów.
5. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3-4 nie przysługują studentom,
będącym jednocześnie:
1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia
na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących
funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub
zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie.
§ 11
1. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.) student
zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, dotyczących warunków niezbędnych do
otrzymania świadczeń.
2. Pomoc materialna uzyskana przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych podlega
zwrotowi w całości.
3. Student zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zmiany: adresu, nazwiska, statusu
materialnego, dochodów, liczby członków rodziny wchodzących w skład gospodarstwa
domowego oraz numeru konta bankowego.
1.
2.
3.

4.

§ 12
Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez
studenta.
Stypendia wypłaca się co miesiąc z dołu w miarę posiadania na ten cel środków.
Z przyczyn niezależnych (np. opóźniona wpłata dotacji z budżetu państwa na rachunek uczelni,
opóźniona decyzja w sprawie przyznania dotacji) stypendia mogą być wypłacone z opóźnieniem.
Wypłata zaległych świadczeń nastąpi bezzwłocznie po ustaniu przyczyny opóźnienia.
Jeżeli student złoży do Odwoławczej Komisji Stypendialnej odwołanie od decyzji Wydziałowej
Komisji Stypendialnej po terminie składania odwołań, w przypadku uzyskania pozytywnej
decyzji o przyznaniu świadczenia, otrzymuje wyrównanie za miesiące, w których wypłaty były
już dokonane.

§ 13
1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
świadczenia, o których mowa w § 3-4, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
2. Student może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń, o których mowa w § 3-4.
3. Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób
niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym
utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się
ubiegać lub je pobierać.
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§ 14
1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób
niepełnosprawnych zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku w kwesturze uczelni,
natomiast o stypendium rektora oraz zapomogi – we właściwym dziekanacie.
2. Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób
niepełnosprawnych składają wnioski do 30 września danego roku.
3. Stypendia, o których mowa w § 3 pkt 1-3 w uzasadnionych przypadkach mogą zostać
przyznane na podstawie wniosków złożonych po terminach określonych zarządzeniem rektora,
o ile środki na ten cel nie zostały rozdysponowane. W przypadku posiadania środków,
przyznanie stypendium następuje po miesiącu, w którym wpłynął wniosek.
Stypendium socjalne
1.
2.

3.

4.
5.

§ 15
Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się
o stypendium socjalne, która nie może być:
1) mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),
2) większa 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.2).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości. Wysokość zwiększenia stypendium nie może być wyższa niż 50%
przyznanej kwoty stypendium socjalnego.
Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek
zainteresowanego studenta.
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium
socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:
1) uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, 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) nie uwzględnia się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i młodych naukowców, przyznawanych
na podstawie Ustawy,
b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów 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 otrzymywanych przez uczniów na podstawie
przepisów o systemie oświaty,
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d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez 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. 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).
6. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez
wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 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,
jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończył 26. rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. d,
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, jest wyższy lub równy 1,15 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.
7. Student, o którym mowa w ust. 6, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
8. Wydziałowa 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 ustawy 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.
9. Wydziałowa komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać
studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli przyczyny
niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy
społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz
student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
10. 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 (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1892 z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z
gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
11. Student zobowiązany jest uzupełnić na żądanie uczelni dokumenty złożone celem ubiegania się
o pomoc materialną w ciągu 14 dni.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
§ 16
1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:
1) orzeczenie o niepełnosprawności,
2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
4) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy,
5) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
6) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy.
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2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek
studenta.
3. Ustala się trzy rodzaje stypendiów dla osób niepełnosprawnych:
1) I stopnia
– dla studentów o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) II stopnia
– dla studentów o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) III stopnia
– dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności.
4. W przypadku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 wystawiony jest na czas określony, prawo
do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia. W przypadku przedłożenia w ciągu trzech miesięcy od tego
terminu zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę
stypendium wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. Przekroczenie
trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w którym
przedłożono zaświadczenie.
Stypendium rektora
§ 17
1. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.
Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1
studentowi. Przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora nie uwzględnia
się studentów, o których mowa w ust. 3.
2. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co
najmniej na poziomie krajowym.
3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
4. Wyróżniające wyniki w nauce mogą być określone na podstawie średniej ocen, uzyskanej w
okresie zaliczeniowym poprzedzającym przyznanie świadczenia, na poziomie co najmniej 4,25.
5. Przy ustalaniu średniej ocen, o której mowa w ust. 4, będącej średnią arytmetyczną z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, pod uwagę bierze się oceny ze wszystkich
zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń.
6. O przyznanie stypendium rektora dla danego studenta może wnioskować do Wydziałowej
Komisji Stypendialnej nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, podczas których student
wykazał się szczególną aktywnością lub ponadprogramowym przygotowaniem.
§ 18
1. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 17 ust. 2, uważa się:
− publikacje w czasopismach,
− czynny udział w konferencjach (odczyty, prelekcje),
− inne udokumentowane formy sukcesów naukowych.
2. Za osiągnięcia artystyczne, o których mowa w § 17 ust. 2, uważa się:
− nagrody, wyróżnienia w wystawach, konkursach, wernisażach,
− inne sukcesy artystyczne.
3. Za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 17 ust. 2, uznaje się:
1) zajęcie indywidualnie miejsca od I do VI lub drużynowo od I do V reprezentując
Wszechnicę Świętokrzyską we współzawodnictwie krajowym:
− Akademickich Mistrzostwach Polski,
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− Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych,
− Mistrzostwach Polski Szkół Niepublicznych.
2) zajęcie indywidualnie lub drużynowo miejsca od I do VI reprezentując Wszechnicę
Świętokrzyską w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej:
− Akademickich Mistrzostwach Świata,
− Akademickich Mistrzostwach Europy,
− Uniwersjadzie.
3) uzyskanie wysokich wyników w innych niż wyżej wymienionych zawodach o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym w szczególności: Mistrzostwach Polski,
Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpiadach.
5. Do złożonego wniosku o przyznanie stypendium rektora student załącza zaświadczenia
potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
§ 19
1. Stypendia rektora podzielone są na cztery kategorie:
1) Kategoria I
– przyznawana za średnią I stopnia oraz osiągnięcia,
2) Kategoria II
– przyznawana za średnią II stopnia oraz osiągnięcia,
3) Kategoria III
– przyznawana za średnią I stopnia lub osiągnięcia,
4) Kategoria IV
– przyznawana za średnią II stopnia.
2. Wysokość średniej ocen I i II stopnia, określa rektor na każdy rok akademicki, w porozumieniu
z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów w drodze zarządzenia.
3. Student nie traci prawa do stypendium, gdy w ramach porozumienia między uczelniami
przebywa na studiach w innej uczelni zagranicznej.
4. Wniosek o stypendium rektora składa się we właściwym dziekanacie do 15 października danego
roku.
5. O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.
6. O przyznanie stypendium rektora może również ubiegać się student pierwszego roku studiów
drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który
spełnił kryteria określone odpowiednio w § 17.
7. Student, o którym mowa w ust. 6, niebędący absolwentem Wszechnicy Świętokrzyskiej w
Kielcach do wniosku dołącza zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej zawierające:
1) datę egzaminu dyplomowego i uzyskany tytuł zawodowy,
2) średnią arytmetyczną wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w ostatnim roku
studiów, z wyłączeniem ocen wystawionych przez promotora i recenzenta z pracy
dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego,
3) zaświadczenia o osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
8. Wydziałowa Komisja Stypendialna dzieli złożone wnioski o przyznanie stypendium rektora na
kategorie zgodnie z ust. 1.
§ 20
1. Przy ustalaniu 10% studentów danego kierunku ubiegających się o uzyskanie stypendium
rektora, w przypadku uzyskania przez studentów identycznej średniej ocen, dodatkowym
kryterium jest średnia ocen z egzaminów.
2. Jeżeli pomimo zastosowania kryterium, o który mowa w ust. 8, liczba studentów ubiegających
się o uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przekracza 10% studentów
danego kierunku, stosuje się kryterium kolejności złożonych wniosków.
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Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia
§ 21
1. Stypendium ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki może otrzymać student
wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze
studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
2. Stypendium przyznawane jest przez ministra na wniosek rektora, zaopiniowany przez dziekana.
3. Prawo do uzyskania stypendium, o którym mowa w ust. 1, student nabywa nie wcześniej niż po
zaliczeniu pierwszego roku studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów.
4. O przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
może również ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w
terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
5. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.
6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora oraz stypendium ministra za
znaczące osiągnięcia.
7. Otrzymywanie stypendiów, o których mowa w ust. 6 nie wyklucza prawa studenta do
pobierania innych świadczeń.
8. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra w terminie do 25 października, w
formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
9. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia, zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie
stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i
wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019 poz. 658).
10. O stypendium ministra może ubiegać się student, który w poprzednim roku akademickim
zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
11. Wymogów, o których mowa w ust. 10, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia
wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.
Zapomoga
1.
2.
3.
4.
5.

§ 22
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej.
Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek studenta, do którego
winny być dołączone stosowne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację życiową studenta.
Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż dwa razy w roku
akademickim.
Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie przez komisję i uzależniona jest od sytuacji
życiowej rodziny studenta.
Wypłata zapomogi dokonywana jest jednorazowo na osobiste rachunki bankowe studentów.
Postępowanie odwoławcze i nadzorcze

§ 23
1. Od decyzji podjętej przez Wydziałową Komisję Stypendialną przysługuje studentowi prawo
wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. Odwołanie to student składa za pośrednictwem ww. komisji.
2. W przypadku negatywnej decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi
odwołanie do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem Uczelni.
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3. Do decyzji podjętych na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu
administracyjnego.
4. Przedstawione przez studenta oświadczenia i zaświadczenia podlegają ocenie komisji
stypendialnej w zakresie wiarygodności i rzetelności na zasadach określonych w kodeksie
postępowania administracyjnego.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 24
Regulamin świadczeń dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach wchodzi w życie
z dniem 1 października 2019 r.

Przedstawiciel
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów:

Zatwierdzam:

R E KT OR
prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk
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