


 
REGULAMIN 

�WIADCZE� DLA STUDENTÓW 
PA�STWOWEJ WY�SZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE 

 
 

Wydany na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wy�szym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z pó�n. zm.). 

 

 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

1. Regulamin niniejszy okre�la: 

1) sposób ustalania wysoko�ci �wiadcze� dla studentów; 

2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania �wiadcze� dla studentów 

oraz zakwaterowania w domu studenckim; 

3) sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta; 

4) tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. 

2. W ramach �rodków funduszu stypendialnego Uczelni student Pa�stwowej Wy�szej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, z zastrze�eniem § 2, mo�e ubiega� si� o: 

1) stypendium socjalne; 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3) stypendium Rektora; 

4) zapomog�. 
3. Rektor, w porozumieniu z Uczelnian� Rad� Samorz�du Studentów PWSZ w Chełmie, dokonuje 

podziału dotacji przeznaczonej na poszczególne rodzaje �wiadcze�. 
 

§ 2 

 

1. O stypendium socjalne mo�e ubiega� si� cudzoziemiec: 

1) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym Unii 

Europejskiej;  

2)  któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwi�zku z okoliczno�ciami, 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;  

3)  który posiada status uchod�cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony 

czasowej albo ochrony uzupełniaj�cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

4)  który posiada certyfikat po�wiadczaj�cy znajomo�� j�zyka polskiego jako obcego, o którym 

mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika 1999 r. o j�zyku polskim, co najmniej 

na poziomie biegło�ci j�zykowej C1;  

5)  który posiada Kart� Polaka lub osoba, której wydano decyzj� w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia;  

6)  b�d�cy mał�onkiem, wst�pnym lub zst�pnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkaj�cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

7)  któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwi�zku z okoliczno�ciami, o których 

mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, lub przebywaj�cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi�zku z 

korzystaniem z mobilno�ci krótkoterminowej naukowca na warunkach okre�lonych w art. 



156b ust. 1 tej ustawy lub posiadaj�cy wiz� krajow� w celu prowadzenia bada� naukowych 

lub prac rozwojowych. 

2. O stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomog� mo�e ubiega� si� 
cudzoziemiec wymieniony w ust. 1 oraz cudzoziemiec – obywatel pa�stwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa�stwa członkowskiego Europejskiego 

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

Gospodarczym i członkowie jego rodziny, mieszkaj�cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 2, uwa�a si� osoby wymienione w art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wje�dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 

wyje�dzie z tego terytorium obywateli pa�stw. 

 

Rozdział 2 
Zasady i tryb przyznawania �wiadcze� dla studentów 

 

§ 3 

 

1. �wiadczenia dla studentów s� przyznawane na pisemny wniosek studenta, zło�ony  w Dziale 

Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie, który prowadzi obsług� administracyjn� 
systemu �wiadcze� dla studentów Uczelni. Wzory wniosków okre�la zał�cznik nr 1 do 

Regulaminu. 

2. Student ubiegaj�cy si� o �wiadczenia wypełnia wniosek o przyznanie �wiadcze� w serwisie 

Wirtualna Uczelnia, nale��cym do PWSZ w Chełmie, a nast�pnie wydrukowany, kompletny 

wniosek zawieraj�cy wymagane dokumenty i o�wiadczenia  składa w Dziale Pomocy 

Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie, w terminie okre�lonym przez Prorektora wła�ciwego 

ds. studenckich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student mo�e zło�y� wniosek 

wypełniony w formie papierowej bezpo�rednio w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PWSZ 

w Chełmie. 

3. Wnioski nale�y składa� w j�zyku polskim. Wszelkie dokumenty, stanowi�ce zał�czniki do 

wniosku, w tym strony tytułowe publikacji przedstawianych do wniosku o stypendium Rektora, 

powinny by� przetłumaczone na j�zyk polski.  

4. Obowi�zek zło�enia kompletnego wniosku, potwierdzaj�cego stan osobowy i materialny  

rodziny studenta, spoczywa na studencie.  

5. Wnioski zło�one w terminie, o którym mowa w ust. 2 i rozpatrzone pozytywnie s� realizowane 

od pocz�tku roku akademickiego lub semestru, na który przyznano stypendium. 

6. W miar� posiadanych �rodków Komisja Stypendialna mo�e rozpatrzy� wnioski o stypendium 

socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora,  zło�one po terminie, 

o którym mowa w ust. 2. W tym wypadku �wiadczenia s� przyznawane i wypłacane od miesi�ca 

nast�puj�cego po miesi�cu, w którym  został zło�ony wniosek o przyznanie stypendium.  

7. Przyznanie �wiadcze�, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz odmowa przyznania �wiadcze� 

nast�puje w drodze decyzji administracyjnej. 

8. Stypendia przyznawane s� na rok akademicki, z wyj�tkiem sytuacji, gdy rok studiów trwa jeden 

semestr. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna mo�e przyzna� 
stypendium na okres jednego semestru. 

9. Student mo�e otrzymywa� stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium Rektora przez okres 9 miesi�cy (od pa�dziernika do czerwca), a gdy rok studiów 

trwa jeden semestr – przez okres pi�ciu miesi�cy. 

10. Stypendium wypłacane jest co miesi�c, do ostatniego dnia danego miesi�ca, z zastrze�eniem, 

�e stypendium za miesi�c pa�dziernik mo�e by� wypłacone do ko�ca listopada. 

11.  Ł�czna miesi�czna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora, dla studenta nie 

mo�e by� wy�sza ni� 38% wynagrodzenia profesora. 

12. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium 

Rektora: 



1) przysługuj� na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich, jednak nie dłu�ej ni� przez okres 6 lat; 

2) nie przysługuj� studentowi posiadaj�cemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra in�yniera albo równorz�dny, 

b) licencjata, in�yniera albo równorz�dny, je�eli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia; 

3) nie przysługuj� studentowi b�d�cemu kandydatem na �ołnierza zawodowego, lub 

�ołnierzem zawodowym, który podj�ł studia na podstawie skierowania przez wła�ciwy 

organ wojskowy i otrzymał pomoc w zwi�zku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów 

o słu�bie wojskowej �ołnierzy zawodowych; 

4) nie przysługuj� studentowi b�d�cemu funkcjonariuszem słu�b pa�stwowych w słu�bie 

kandydackiej albo b�d�cemu funkcjonariuszem słu�b pa�stwowych, który podj�ł studia na 

podstawie skierowania lub zgody wła�ciwego przeło�onego i otrzymał pomoc w zwi�zku z 

pobieraniem nauki na podstawie przepisów o słu�bie. 

13. Przepisy ust. 12 pkt 1 i 2  stosuje si� do osób posiadaj�cych tytuły zawodowe uzyskane za 

granic�. 
14. Student ubiegaj�cy si� lub otrzymuj�cy �wiadczenia jest obowi�zany niezwłocznie 

powiadomi� uczelni� o wyst�pieniu okoliczno�ci, o której mowa w ust. 12, maj�cej wpływ na 

prawo do �wiadcze�.  
15. Student studiuj�cy równocze�nie na kilku kierunkach mo�e otrzymywa� stypendium socjalne, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomog�, stypendium Rektora tylko na jednym, 

wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

16. Student odbywaj�cy za zgod� Rektora Uczelni cz��� studiów w innej uczelni, w tym 

zagranicznej, zachowuje prawo do �wiadcze� w czasie odbywania tych studiów. 

17. Student traci prawo do przyznanych �wiadcze� w przypadku: 

a) skre�lenia z listy studentów,  

b) uzyskania tytułu zawodowego licencjata, in�yniera albo równorz�dny, je�eli ponownie 

podejmuje studia pierwszego stopnia, tak�e w przypadku osób posiadaj�cych tytuły 

zawodowe uzyskane za granic�, 
c) uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra in�yniera albo równorz�dnego, tak�e  

w przypadku osób posiadaj�cych tytuły zawodowe uzyskane za granic�, 
d) gdy ł�czny okres, w którym posiadał uprawnienie do ubiegania si� o �wiadczenia w ramach 

studiów – niezale�nie od ich rodzaju i długo�ci trwania, jak te� uczelni, na których s� 
odbywane – przekracza 6 lat, z uwzgl�dnieniem okresu studiów odbywanych za granic�, 

e) uko�czenia studiów na kierunku, na którym pobierał �wiadczenie, 

f) uzyskania prawa do pobierania �wiadcze� na innym kierunku, w tym innej uczelni,  

g) gdy student zrezygnował z otrzymywania �wiadcze�. 
18. Decyzja o przyznaniu �wiadczenia wygasa z ostatnim dniem miesi�ca, w którym student utracił 

prawo do �wiadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w ust. 17  pkt 

b i c, student został skre�lony z listy studentów, na kierunku na którym otrzymał �wiadczenie 

lub upłyn�ł termin na który przyznano �wiadczenie. 

 

 

§ 4 

 

1. Studenci, którzy powtarzaj� semestr studiów lub oczekuj� na powtarzanie semestru studiów, 

 a tak�e studenci, którzy wznowili studia, mog� otrzymywa� za dany semestr wył�cznie 

stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, a tak�e ubiega� si� o 

przyznanie zapomogi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4. Stypendium socjalne oraz stypendium 

dla osób niepełnosprawnych s� przyznawane i wypłacane od miesi�ca nast�puj�cego 

po miesi�cu, w którym student zło�ył wniosek o przyznanie stypendium. 



2. Studenci, którym został udzielony urlop, pocz�wszy od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w 

którym udzielono urlopu, nie otrzymuj� �wiadcze�, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 

Regulaminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna mo�e przyzna� 
stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych studentowi, któremu udzielono 

urlopu od zaj�� z uwagi na stan zdrowia, na okres do 9 miesi�cy. 

3. Studentowi, który zgodnie z Regulaminem Studiów uzyskał zgod� na przesuni�cie terminu 

zło�enia pracy dyplomowej nie przysługuje prawo do otrzymywania �wiadcze�, o których mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1-3 Regulaminu.  

 

§ 5 

 

1. Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora, zapomog� 
przyznaje Komisja Stypendialna. 

2. Od decyzji Komisji Stypendialnej student mo�e w terminie 14 dni od dnia dor�czenia decyzji 

zło�y� odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

3. Nadzór nad działalno�ci� Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje 

Rektor Uczelni. W ramach nadzoru Rektor mo�e uchyli� decyzj� niezgodn� z przepisami prawa.  

 

§ 6 

 

1. Przedstawione przez studenta wnioski oraz zał�czone do nich dokumenty podlegaj� ocenie przez 

Komisj� Stypendialn� pod wzgl�dem ich kompletno�ci, a tak�e w zakresie wiarygodno�ci 

i rzetelno�ci zgodnie z zasadami okre�lonymi w Kodeksie post�powania administracyjnego.  

2. W przypadku zło�enia nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego wniosku, a tak�e w 

przypadku powzi�cia przez Komisj� Stypendialn� w�tpliwo�ci co do wiarygodno�ci 

wskazanych we wniosku informacji lub zł�czonych dokumentów, Komisja Stypendialna mo�e 

wezwa� studenta do uzupełnienia wniosku, brakuj�cych dokumentów lub zło�enia wyja�nie�. 
3. W przypadku nieuzupełnienia wniosku, brakuj�cych dokumentów lub niezgłoszenia si� studenta 

celem zło�enia wyja�nie� w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni� 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania, wniosek o przyznanie �wiadcze� pozostawia si� bez rozpatrzenia. 

4. W uzasadnionych przypadkach, Komisja Stypendialna mo�e, w okresie pobierania �wiadcze�, 
wezwa� studenta do zło�enia wyja�nie� lub dostarczenia niezb�dnych dokumentów, 

potwierdzaj�cych aktualn� sytuacj� materialn� rodziny studenta. W przypadku niezło�enia 

wyja�nie� lub niedostarczenia wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od dnia wezwania, 

Komisja zawiesza realizacj� przyznanych �wiadcze�. 
5. W przypadku udzielenia wyja�nie� lub zło�enia dokumentów, uzasadniaj�cych wypłat� 
�wiadcze�, �wiadczenia wypłaca si� od miesi�ca, w którym wpłyn�ły wyja�nienia lub 

dokumenty. Je�li wznowienie wypłaty nie nast�pi do ko�ca okresu, na który zostało przyznane 

�wiadczenie, prawo do �wiadczenia wygasa.  

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje si� odpowiednio do post�powania przed Odwoławcz� Komisj� 
Stypendialn�. 

7. W przypadku wyst�pienia zmian maj�cych wpływ na prawo do pobierania �wiadcze� dla 

studentów, a w szczególno�ci w przypadku otrzymywania �wiadcze� dla studentów na innej 

uczelni, student zobowi�zany jest powiadomi� o tym fakcie Komisj� Stypendialn� za 

po�rednictwem Działu Pomocy Materialnej Studentom PWSZ w Chełmie.   

8. W przypadku ujawnienia, �e dokumenty, na podstawie których przyznano �wiadczenie s� 
fałszywe lub �e sytuacja materialna, zdrowotna, rodzinna lub dotycz�ca innych istotnych 

okoliczno�ci w oparciu o któr� przyznano �wiadczenie, została udokumentowana w sposób 

niezgodny ze stanem faktycznym, student  niezale�nie od odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej i 

innej wskazanej w odr�bnych przepisach, jest zobowi�zany zwróci� nienale�nie pobrane 

�wiadczenie. 

 



§ 7 

 

1. Wysoko�� �wiadcze� dla studentów w danym roku akademickim, o których mowa  w § 1 ust. 2 

pkt 1-3  Regulaminu, w zale�no�ci od posiadanych �rodków, ustala Komisja Stypendialna w 

formie uchwały. 

2. Komisj� Stypendialn�, w skład której wchodzi trzech studentów delegowanych przez Uczelnian� 
Rad� Samorz�du Studentów oraz dwóch pracowników Uczelni, Rektor Uczelni powołuje na 

okres jednego roku akademickiego. 

3. Odwoławcz� Komisj� Stypendialn�, w skład której wchodzi trzech studentów delegowanych 

przez Uczelnian� Rad� Samorz�du Studentów oraz dwóch pracowników Uczelni, Rektor 

Uczelni powołuje na okres jednego roku akademickiego. 

4. Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu 

wybiera spo�ród swego grona Przewodnicz�cego, Wiceprzewodnicz�cego oraz Sekretarza 

Komisji. 

5. Posiedzenia Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej mog� odbywa� si� 
w obecno�ci co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodnicz�cego lub 

Wiceprzewodnicz�cego. 

6. Posiedzenia komisji s� protokołowane. 

7. Decyzje komisji zapadaj� zwykła wi�kszo�ci� głosów osób obecnych na posiedzeniu.                      

W przypadku równo�ci głosów decyduje głos Przewodnicz�cego, a w przypadku jego 

nieobecno�ci głos Wiceprzewodnicz�cego. 

8. Członkowie komisji podlegaj� wył�czeniu od udziału w post�powaniu o przyznanie �wiadcze�, 
w przypadkach wskazanych w art. 24 Kodeksu post�powania administracyjnego. 

9. Prorektor wła�ciwy ds. studenckich mo�e okre�li� szczegółowe zasady pracy Komisji 

Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  

 

 
Rozdział 3 

Zasady przyznawania stypendium socjalnego 
 

§ 8 

 

1. Stypendium socjalne mo�e otrzyma� student znajduj�cy si� w trudnej sytuacji materialnej, 

je�eli dochód jego rodziny w przeliczeniu na jedn� osob� nie przekracza kwoty okre�lonej ma 

dany rok akademicki przez Rektora Uczelni w porozumieniu z Uczelnian� Rad� Samorz�du 

Studentów. Skład rodziny ustala si� na dzie� zło�enia wniosku. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student mo�e otrzyma� stypendium socjalne 

w zwi�kszonej wysoko�ci.  

3. Wysoko�� stypendiów socjalnych oraz wysoko�� zwi�kszenia, ustala Komisja Stypendialna w 

zale�no�ci od wysoko�ci �redniego miesi�cznego dochodu w rodzinie studenta, ustalonego 

zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu, ilo�ci zło�onych wniosków oraz wielko�ci 

�rodków finansowych  przeznaczonych na stypendia socjalne. 

 

§ 9 

 

1. Wysoko�� dochodu w rodzinie studenta ustala si� na podstawie o�wiadczenia studenta 

o liczbie członków rodziny oraz na podstawie zło�onych za�wiadcze� i o�wiadcze� 

o �ródłach i wielko�ci dochodów uzyskanych w ostatnim roku kalendarzowym przez 

poszczególnych członków rodziny. 

2. Przy ustalaniu wysoko�ci dochodu w rodzinie studenta uwzgl�dnia si� dochody osi�gane przez 

nast�puj�ce osoby: 

a) studenta, 



b) mał�onka studenta, 

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

d) b�d�ce na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobieraj�ce nauk� do 26. roku �ycia, a je�eli 26. rok �ycia przypada w ostatnim roku 

studiów, do ich uko�czenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgl�du na wiek; 

3. Poszczególne osoby uwzgl�dnia si� w zale�no�ci od sytuacji studenta. 

4. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z �adnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, mo�e ubiega� si� o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osi�ganych przez te osoby oraz b�d�ce na ich utrzymaniu dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobieraj�ce nauk� do 26. roku �ycia, a je�eli 26. rok �ycia przypada w 

ostatnim roku studiów, do ich uko�czenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgl�du na wiek, 

je�eli spełnia jeden z nast�puj�cych warunków: 

a) uko�czył 26. rok �ycia, 

b) pozostaje w zwi�zku mał�e�skim, 

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 2 lit. d, 

d) osi�gn�ł pełnoletno��, przebywaj�c w pieczy zast�pczej, 

e) posiada stałe �ródło dochodów i jego przeci�tny miesi�czny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bie��cym w miesi�cach poprzedzaj�cych miesi�c zło�enia 

o�wiadczenia, o którym mowa w ust. 5, jest wy�szy lub równy 1,15 sumy kwot 

okre�lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

�wiadczeniach rodzinnych. 

5. Student, o którym mowa w ust. 4, składa o�wiadczenie, �e nie prowadzi wspólnego 

gospodarstwa domowego z �adnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

6. 	ródłem stałego dochodu, o którym mowa w ust. 4 lit. e mo�e by� wynagrodzenie z tytułu 

umowy o prac�, renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o ile stanowiły nieprzerwane �ródło dochodu w ostatnim 

roku podatkowym. 

7. Obowi�zek udokumentowania posiadania stałego �ródła dochodu spoczywa na studencie. 

 

§ 10 

 

1. Miesi�czny dochód przypadaj�cy na osob� w rodzinie studenta oblicza si� sumuj�c wszystkie 

dochody uzyskane przez studenta i członków jego rodziny, w roku kalendarzowym 

poprzedzaj�cym rok akademicki, w którym student zło�ył wniosek  o przyznanie stypendium 

socjalnego, z zastrze�eniem § 12, a nast�pnie dziel�c je przez liczb� miesi�cy w roku 

kalendarzowym i liczb� osób w rodzinie studenta. 

2. Wysoko�� miesi�cznego dochodu na osob� w rodzinie studenta ubiegaj�cego si� o stypendium 

socjalne ustala si� na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

�wiadczeniach rodzinnych, wliczaj�c do dochodu: 

1) przychody podlegaj�ce opodatkowaniu na zasadach okre�lonych w art. 27, 30b, 30c, 

30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale�ny podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

2) dochód z działalno�ci podlegaj�cej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi�ganych przez 

osoby fizyczne; 

3) inne dochody niepodlegaj�ce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

3. Przy ustalaniu dochodu na osob� w rodzinie studenta nie uwzgl�dnia si�:  
a) �wiadcze�, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy 

prawo o szkolnictwie wy�szym i nauce, 



b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: 

− funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

− niepodlegaj�cych zwrotowi �rodków pochodz�cych z pomocy udzielanej przez 

pa�stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

− umów mi�dzynarodowych lub programów wykonawczych, sporz�dzanych do tych 

umów, albo mi�dzynarodowych programów stypendialnych, 

c) �wiadcze� pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów 

o systemie o�wiaty, 

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. 

4. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody te sumuje si�. 
5. Za gospodarstwo rolne uwa�a si� obszar gruntów o ł�cznej powierzchni przekraczaj�cej 1 ha 

lub 1 ha przeliczeniowy. 

6. W przypadku, gdy członek rodziny osi�ga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonuje si� ich przeliczenia na podstawie �redniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego 

dochód członków rodziny stanowi podstaw� ustalenia prawa do �wiadcze�. 
7. Szczegółowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta, okre�la zł�cznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku, gdy okoliczno�ci sprawy maj�ce wpływ na ustalenie prawa do pobierania 

stypendium wymagaj� potwierdzenia innymi dokumentami ni� okre�lonymi zgodnie z ust. 7 

lub zło�enia stosownego o�wiadczenia, Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja 

Stypendialna mo�e ��da� przedstawienia takiego dokumentu pod rygorem odmowy przyznania 

�wiadczenia b�d� zawieszenia realizacji przyznanych �wiadcze�.  
 

 

§ 11 

 

1. Student, ubiegaj�cy si� o stypendium socjalne, którego dochód na osob� w rodzinie  nie 

przekracza kwoty okre�lonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, ma obowi�zek doł�czy� do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

za�wiadczenia z o�rodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i maj�tkowej swojej i 

rodziny. 

2. Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania 

stypendium socjalnego studentowi, którego miesi�czny dochód na osob� w rodzinie nie 

przekracza kwoty okre�lonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, je�eli nie doł�czy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za�wiadczenia 

z o�rodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i maj�tkowej swojej i rodziny. 

3. Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna mo�e przyzna� studentowi 

stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 2, je�eli przyczyny niedoł�czenia 

do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za�wiadczenia z o�rodka pomocy społecznej 

o sytuacji dochodowej i maj�tkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student 

udokumentował �ródła utrzymania rodziny. 

 

§ 12 

 

1. W dochodzie rodziny studenta warunkuj�cym prawo do otrzymywania stypendium 

socjalnego uwzgl�dnia si� dochód utracony jak i uzyskany, okre�lony zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych. 



2. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osob� ucz�c� si� lub te� dziecko 

pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego w roku kalendarzowym, z którego dochód 

rodziny stanowi podstaw� do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, b�d� te� utraty 

dochodu po tym roku, przy ustalaniu dochodu w rodzinie studenta, nie uwzgl�dnia si� 
dochodu utraconego. 

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osob� ucz�c� si� lub dziecko 

pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego w roku kalendarzowym, z którego dochód 

rodziny stanowi podstaw� do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, ustalaj�c dochód 

na osob� w rodzinie studenta, osi�gni�ty w tym roku dochód dzieli si� przez liczb� 
miesi�cy, w których dochód ten był uzyskiwany, je�eli dochód ten jest uzyskiwany w 

okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do �wiadcze�. 
4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osob� ucz�c� si� lub dziecko 

pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego w bie��cym roku kalendarzowym dochód ich 

ustala si� na podstawie dochodu powi�kszonego o kwot� uzyskanego dochodu za miesi�c 

nast�puj�cy po miesi�cu, w którym nast�piło uzyskanie dochodu, je�eli dochód ten jest 

uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do �wiadcze�. 
5. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje si� do dochodu z tytułu zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpocz�cia 

pozarolniczej działalno�ci gospodarczej, je�eli członek rodziny, osoba ucz�ca si� lub 

dziecko pozostaj�ce pod opiek� opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w 

okresie 3 miesi�cy, licz�c od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego 

pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiaj�cego dzieło lub ponownie rozpocz�li 
pozarolnicz� działalno�� gospodarcz�. 

6. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

dochód, którego nie osi�gał w roku kalendarzowym stanowi�cym podstaw� ustalenia prawa 

do �wiadcze�, przeliczenia dokonuje si� na podstawie �redniego kursu walut 

z ostatniego dnia roboczego pełnego miesi�ca, w którym dochód został osi�gni�ty. 

7. Okoliczno�ci stanowi�ce utrat� lub uzyskanie dochodu okre�la zał�cznik nr 2 

do Regulaminu.  

 

§ 13 

 

1. Student mo�e otrzyma� stypendium socjalne w zwi�kszonej wysoko�ci jedynie 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

2. Stypendium socjalne w zwi�kszonej wysoko�ci mog� otrzyma� w szczególno�ci studenci: 

1) z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni� dom studencki, 

je�eli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemo�liwiałby 

lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie; 

2) z tytułu pełnego sieroctwa studenta, zwi�kszenie przysługuje nie dłu�ej ni� do 

uko�czenia przez studenta 25 roku �ycia; 

3) z tytułu znacznej niepełnosprawno�ci członka rodziny studenta, pozostaj�cego ze 

studentem we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Student ubiegaj�cy si� o stypendium socjalne w zwi�kszonej wysoko�ci jest zobowi�zany 

dodatkowo zał�czy� do wniosku w szczególno�ci nast�puj�ce dokumenty: 

1) w przypadku zamieszkiwania w domu studenta - za�wiadczenie wystawione przez 

pracownika domu studenckiego; 

2) w przypadku zamieszkiwania w obiekcie innym ni� dom studencki: 

a) za�wiadczenie o zakwaterowaniu w innej placówce (np. bursa, internat itp.), 

b) umow� najmu potwierdzaj�c� wynajmowanie mieszkania lub stancji, 

c) je�eli student nie posiada umowy najmu o�wiadczenie, potwierdzaj�ce 

zamieszkiwanie w obiekcie innym ni� dom studencki; 

3) w przypadku pełnego sieroctwa - akty zgonu rodziców; 



4) w przypadku znacznej niepełnosprawno�ci członka rodziny studenta pozostaj�cego 

ze studentem we wspólnym gospodarstwie domowym - orzeczenie potwierdzaj�ce 

znaczn� niepełnosprawno��. 
4. Stypendium socjalne w zwi�kszonej wysoko�ci z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub w obiekcie innym ni� dom studencki przysługuje, je�li miejsce stałego zamieszkania 

studenta znajduje si� co najmniej 40 kilometrów od Uczelni. 

5. Studentowi, który spełnia kilka kryteriów do przyznania zwi�kszenia stypendium socjalnego  

przyznaje si� wył�cznie jedno zwi�kszenie. 

 

 

Rozdział 4 
Zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych  

 

§ 14 

 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych mo�e otrzyma� student posiadaj�cy:  

a) orzeczenie o niepełnosprawno�ci, 

b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawno�ci, 

c) orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. 

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolno�ci do pracy, albo o 

niezdolno�ci do samodzielnej egzystencji, albo o cz��ciowej niezdolno�ci do pracy 

albo orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów. 

2. W przypadku, gdy niepełnosprawno�� powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student mo�e otrzyma� stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na 

jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłu�ej ni� przez okres 6 lat. 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych mo�e by� przyznane tak�e w trakcie semestru. 

Stypendium jest przyznawane od miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu zło�enia wniosku, bez 

mo�liwo�ci wyrównania za poprzednie miesi�ce. 

4. Ubiegaj�c si� o stypendium dla osób niepełnosprawnych, student zobowi�zany jest zło�y� 
wniosek wraz z orzeczeniem, o którym mowa w ust. 1. 

5. Wysoko�� stypendium dla osób niepełnosprawnych uzale�niona jest od stopnia 

niepełnosprawno�ci studenta, liczby zło�onych wniosków oraz wielko�ci �rodków 

finansowych  przeznaczonych na stypendia dla osób niepełnosprawnych. 

6. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezale�nie od sytuacji materialnej 

osoby uprawnionej. 

7. Gdy orzeczenie o którym mowa w ust. 1 ma charakter okresowy, wówczas stypendium 

przyznaje si� do ko�ca miesi�ca, w którym upływa termin wa�no�ci orzeczenia. W razie 

przedło�enia w ci�gu trzech miesi�cy od tego terminu orzeczenia o niepełnosprawno�ci, 

b�d�cego kontynuacj� poprzedniego orzeczenia, stypendium przyznaje si� od nast�pnego 

miesi�ca, po którym przerwano wypłat�. W przypadku przedło�enia orzeczenia w terminie 

dłu�szym ni� trzy miesi�ce, stypendium dla niepełnosprawnych przyznaje si� od miesi�ca 

nast�puj�cego po miesi�cu, w którym przedło�ono aktualne orzeczenie.  

8. Osoba, która utraciła uprawnienia do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

ostatnie �wiadczenie otrzymuje za miesi�c, w którym utraciła uprawnienia.  

 

 

 
 
 
 



Rozdział 5 

Zasady przyznawania stypendium Rektora 
 

§ 15 

 

1. Stypendium Rektora mo�e otrzyma� student, który uzyskał wyró�niaj�ce wyniki w nauce, 

osi�gni�cia naukowe lub artystyczne, lub osi�gni�cia sportowe we współzawodnictwie 

co najmniej na poziomie krajowym, uzyskane w poprzednim roku akademickim, w trakcie 

studiów w PWSZ w Chełmie. 

2. Stypendium Rektora otrzymuje student przyj�ty na pierwszy rok studiów w roku zło�enia 

egzaminu maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady mi�dzynarodowej albo laureatem lub finalist� olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie o�wiaty; 

2) medalist� co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.  

3. O przyznanie stypendium Rektora nie mo�e ubiega� si� student  I roku studiów jednolitych 

magisterskich po uko�czeniu studiów I stopnia. 

4. O przyznanie stypendium Rektora mo�e ubiega� si� student I roku studiów II stopnia 

rozpocz�tych  w ci�gu 12 miesi�cy  od uko�czenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria  

okre�lone zgodnie z niniejszym Regulaminem na ostatnim roku studiów I stopnia. Przez ostatni 

rok studiów rozumie si� jeden lub dwa semestry w zale�no�ci od liczby semestrów okre�lonej 

planem studiów na danym kierunku. 

5. Student przenosz�cy si� do PWSZ w Chełmie z innej uczelni oraz student przenosz�cy si� z 

jednego kierunku studiów na inny kierunek studiów w PWSZ w Chełmie, mo�e otrzyma� 
stypendium Rektora dla najlepszych studentów, na podstawie �redniej ocen uzyskanych na 

uczelni lub kierunku, który opuszcza, oraz na podstawie innych osi�gni�� uzyskanych w 

poprzednim roku akademickim, zgodnie z obowi�zuj�cym Regulaminem. Stypendium 

przyznaje si� na wniosek studenta. 

6. Stypendium Rektora przyznaje si� nie wi�cej ni� 10% studentów na okre�lonym kierunku 

studiów. Je�eli liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza ni� 10, stypendium Rektora 

mo�e by� przyznane 1 studentowi.  

7. Grup� 10% najlepszych studentów danego kierunku studiów ustala Komisja Stypendialna w 

oparciu o liczb� studentów wszystkich lat studiów danego kierunku studiów, oddzielnie dla 

ka�dego poziomu i formy studiów. 

8. Podstaw� do ustalenia 10%  najlepszych studentów na danym kierunku studiów jest liczba 

studentów tego kierunku ustalona na dzie� 1 pa�dziernika w roku akademickim, na który 

studenci ubiegaj� si� o przyznanie stypendium. Do liczby studentów, stanowi�cej podstaw� 
ustalenia 10%  najlepszych studentów wlicza si� wszystkie osoby posiadaj�ce status studenta 

danego kierunku studiów, w tym studentów powtarzaj�cych semestr, oczekuj�cych na 

powtarzanie semestru studiów, przebywaj�cych na urlopie lub odbywaj�cych cz��� studiów 

za granic�. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzgl�dnia si� przy ustalaniu liczby 

studentów otrzymuj�cych stypendium Rektora. 

9. Najlepszych studentów ustala si� na podstawie listy rankingowej sporz�dzanej w oparciu o 

liczb� punktów uzyskanych przez studenta. Listy rankingowe tworzy si� odr�bnie dla ka�dego 

kierunku studiów. 

10. Je�li, z uwagi na tak� sam� liczb� punktów w najni�szym przedziale punktowym, liczba 

studentów przewy�sza 10% studentów danego kierunku studiów, to dla rozstrzygni�cia 

o miejscu na li�cie rankingowej stosuje si� dodatkowe kryterium w postaci �redniej ocen 

z egzaminów z poprzedniego roku studiów, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku bez 

dokonywania zaokr�gle�. 

11. W przypadku gdy, po zastosowaniu kryterium dodatkowego, liczba studentów na li�cie 

rankingowej nadal przekracza 10% studentów danego kierunku studiów, z uwagi na tak� sam� 



�redni� ocen z egzaminów z poprzedniego roku akademickiego, to liczb� t� pomniejsza si� o 

liczb� tych studentów.  

12. W przypadku gdy 10% najlepszych studentów stanowi liczb� niecałkowit�, to zaokr�gla si� j� 
do dołu do liczby całkowitej. 

 

§ 16 

 

1. Punkty przyznawane s� za uzyskanie przez studenta wyró�niaj�cych wyników w nauce, 

osi�gni�cia naukowe, artystyczne lub osi�gni�cia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym. Liczb� punktów przyznawan� za uzyskanie wyró�niaj�cych 

wyników w nauce oraz poszczególne osi�gni�cia okre�la zał�cznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Punkty za uzyskanie wyró�niaj�cych wyników w nauce oraz osi�gni�cia naukowe, 

artystyczne i sportowe s� sumowane. 

3. Je�li student wska�e we wniosku to samo osi�gni�cie w kilku kategoriach, Komisja 

Stypendialna zakwalifikuje to osi�gni�cie do najwy�ej punktowanej kategorii. 

4. Przy naliczaniu �redniej ocen bierze si� pod uwag� oceny z egzaminów oraz zalicze�, 
okre�lonych planem studiów. �rednia ocen ustalana jest do dwóch miejsc po przecinku bez 

dokonywania zaokr�gle�. 

5. Student I roku studiów II stopnia, który uko�czył studia I stopnia   poza PWSZ w Chełmie, do 

wniosku o przyznanie stypendium doł�cza za�wiadczenie, potwierdzaj�ce uzyskan� za ostatni 

roku studiów �redni� ocen z zalicze� i egzaminów, wyliczon� zgodnie z ust. 4. Do �redniej 

ocen nie wlicza si� oceny z pracy licencjackiej/in�ynierskiej oraz oceny z egzaminu 

dyplomowego 

6. W przypadku studenta, który korzystał z urlopu od zaj��, zmienił form� studiów, kierunek, 

specjalno�� lub specjalizacj� kształcenia i zobowi�zany jest do uzupełnienia ró�nic 

programowych, liczba punktów okre�lana jest z uwzgl�dnieniem ocen uzyskanych z 

egzaminów zdawanych w ramach uzupełnienia ró�nic programowych. 

7. Po powrocie ze studiów odbywanych za granic� student ma prawo do stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów ustalonego na podstawie ocen uzyskanych w uczelni, w której 

odbywał studia, i przeliczonych zgodnie z zasadami okre�lonymi w niniejszym Regulaminie. 

8. Uzyskanie osi�gni�� naukowych, artystycznych lub sportowych, student zobowi�zany jest 

udokumentowa� wła�ciwymi za�wiadczeniami lub innymi dokumentami, okre�lonymi w 

zał�czniku nr 3 do Regulaminu, a w przypadku studenta przyj�tego na pierwszy rok studiów, 

b�d�cego laureatem/finalist� olimpiad, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 1, b�d� medalist� 
sportowym, o którym mowa w  § 15 ust. 2 pkt 2, odpowiednio  stosownym za�wiadczeniem 

lub dyplomem. 

9. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora w oparciu o uzyskanie osi�gni�� sportowych 

opiniuje Kierownik Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Chełmie.  

 

 

Rozdział 6 
Zasady i tryb przyznawania zapomogi 

 
§ 17 

  

1. Zapomog� mo�e otrzyma� student, który znalazł si� przej�ciowo w trudnej sytuacji �yciowej 

spowodowanej przez:  

1) nieszcz��liwy wypadek losowy jak po�ar, powód�; 
2) powa�n� chorob� studenta lub jego dziecka wymagaj�c� zakupu drogich leków lub 

sprz�tu medycznego; 

3) �mier� członka najbli�szej rodziny - dziecka, mał�onka lub rodziców, na których 

utrzymaniu student pozostaje; 



4) urodzenie dziecka; 

5) oraz inn� szczególnie trudn� sytuacj� �yciow�. 
2. Student składa w terminie nie dłu�szym ni� trzy miesi�ce od dnia wyst�pienia zdarzenia, 

uzasadniaj�cego przyznanie zapomogi, wniosek wraz z dokumentami uzasadniaj�cymi 

wyst�pienie o zapomog� (np.: za�wiadczeniem lekarskim, aktem zgonu, aktem urodzenia 

dziecka, rachunkami za leki). 

3. Student mo�e otrzyma� zapomog� nie wi�cej ni� dwa razy w roku akademickim. 

4. Ł�czna wysoko�� przyznanych zapomóg nie mo�e przekroczy� w danym roku akademickim 

kwoty 2.000 zł.  

 
 

Rozdział 7 
Zakwaterowanie w domu studenckim 

 
§ 18 

 
Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania zakwaterowania w Domu Studenckim Uczelni 

okre�la Zał�cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

Rozdział 8 
Postanowienia ko�cowe 

 

§ 19 

 

1. Nienale�nie pobrane �wiadczenia podlegaj� zwrotowi na fundusz stypendialny Uczelni. 

2. �wiadczenia wypłacane s� na rachunek bankowy, wskazany przez studenta.  

3. Do decyzji podj�tych przez Komisj� Stypendialn� oraz Odwoławcz� Komisj� Stypendialn�, a 

tak�e decyzji Rektora Uczelni, stosuje si� przepisy Kodeksu post�powania administracyjnego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Rektor Uczelni, 

po zasi�gni�ciu opinii Uczelnianej Rady Samorz�du Studentów.  

 

 


