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Załącznik do Zarządzenia nr 14/14 
Rektora WSIiE w Olsztynie  

z dnia 19 września 2014 r. 

 
 

REGULAMIN 
 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Olsztynie. 
 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( j.t. Dz. U. z 
2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala się szczegółowe kryteria 
i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, zwanej dalej WSIiE TWP oraz sposób wyłaniania 
studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o 
przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz 
sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta.  
 
Rozdział I. USTALENIA WSTĘPNE 
 

§ 1 
 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów WSIiE TWP w Olsztynie przyznawane  
są ze środków funduszu pomocy materialnej utworzonego przez WSIiE TWP na podstawie art. 103 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Student WSIiE TWP w Olsztynie może ubiegać się z funduszu, o którym mowa  
w ust. 1 o następujące formy pomocy materialnej: 

1) stypendium socjalne, 
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 
4) zapomoga. 

3. Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z 
budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (przyznaje Minister d/s. 
szkolnictwa wyższego). 
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania tego stypendium regulują odrębne przepisy. 

4. Student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej jest zobowiązany złożyć oświadczenie  
o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów ( zał. nr 5 ). 

5. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, 
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora  
dla najlepszych studentów tylko na jednym za studiowanych kierunków wg własnego wyboru. 

6. Formy pomocy materialnej wymienione w § 1 ust. 2 przysługują wszystkim studentom, spełniającym 
warunki zawarte w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Olsztynie, zwanym dalej Regulaminem, bez względu na formę studiów oraz wiek.  

7. Student może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej.  
8. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku nie 

przysługują świadczenia o których mowa w § 1 ust. 2 chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu 
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra jednakże nie dłużej niż przez okres 
trzech lat. 

 



Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIiE TWP w Olsztynie 
 

2 
 

 
9. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 są wypłacane co miesiąc z zastrzeżeniem,  

że stypendia za październik mogą być wypłacane w listopadzie. Wypłaty świadczeń dokonuje się do 
końca miesiąca. 

10. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 przyznawane są na okres 9 
miesięcy z zastrzeżeniem, że stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na okres 
ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. 

11. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, nie może być większa 
niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego  
w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 

12. Studentowi, który ukończył studia stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłaca się za 
miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy, ostatni wymagany planem studiów egzamin. 

13. Stypendia wymienione w § 1 ust. 2 zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych. 
14. Przyznając pomoc materialna dla studentów WSIiE TWP w Olsztynie należy przestrzegać zasady 

równości dostępu do świadczeń pomocy materialnej i jawności działań w pracach komisji 
stypendialnych, przy zachowaniu ochrony danych osobowych. 

 
§ 2 

 
1. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta. 
2. Student ma prawo należność z tytułu przyznanego stypendium przeznaczyć na zapłatę zobowiązania  

z tytułu czesnego. 
 

§ 3 
 

1. Rektor WSIiE TWP w Olsztynie w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala: 
1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium 

socjalne. Wysokość ustalonego dochodu, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U.z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362, z pózn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 
i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pózn. zm.); 

2) podział środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej dla wydziałów; 
3) rodzaj dokumentacji koniecznej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta; 
4) progi dochodu i wysokość świadczeń socjalnych w poszczególnych progach; 
5) wysokość stypendiów rektora dla najlepszych studentów; 
6) maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi; 
7) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia 

niepełnosprawności.  
 

§ 4 
 

1. Świadczenia, o których mowa w Rozdziale I § 1 ust. 2 pkt. 1-4 przyznawane są wyłącznie  
na pisemny wniosek studenta. 

2. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa u wyznaczonego pracownika Biura 
organizacyjnego wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie pomocy materialnej  
w terminach ustalonych w zarządzeniu Rektora na dany rok akademicki podany do wiadomości 
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicach ogłoszeniowych. 

3. Prawo do przyznanej pomocy materialnej ustaje w przypadku: 
 

1) gdy student uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych oraz gdy pomoc 
materialna została przyznana bez właściwej podstawy prawnej i dokumentacji, 
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2) skreślenia z listy studentów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

skreślenie. Po uchyleniu decyzji o skreśleniu stypendium jest nadal wypłacane  
z wyrównaniem za miesiąc, w którym zostało wstrzymane. 

3) dobrowolnej rezygnacji studenta z kontynuowania nauki,  
4) zawieszenia praw studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,  
5) zdezaktualizowania się warunków przyznania pomocy materialnej, 
6) w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń, 
7) gdy egzamin dyplomowy/ ostatni wymagany planem studiów egzamin odbywa się  

po zakończeniu ostatniego roku studiów, przewidzianego programem studiów. 
4. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października 

roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej, o której mowa w  
§ 1 punkt 2. 
 

 
 
Rozdział II. STYPENDIUM SOCJALNE 

 
§ 5 

 
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta ( zał. Nr 1). 
3. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny studenta w bieżącym roku w stosunku  

do poprzedniego roku ( dochód utracony lub uzyskany ) student składa wniosek o uwzględnienie 
zmiany sytuacji materialnej ( zał. Nr 1A). 

4. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego  
na członka w rodzinie studenta. Szczegóły zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta ( zał. Nr 7 ). 

5. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód studenta oraz jego rodziny z roku 
podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Szczegółowy 
wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (zał. Nr 
6). 

6. 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, 

§ 6 

1. Miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne 
studenta i jego rodziny, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę 
osób w rodzinie studenta.  

2. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów studenta oraz 
poszczególnych członków jego rodziny w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego 
opodatkowaniu kwot odprowadzanych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto). 
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3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez  
osoby, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt. 3:  

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i 
potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących 
przesłanek: 

a) ukończył 26. rok życia, 
b) pozostaje w związku małżeńskim, 
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt. 2, lub 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 

1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992  
z późn. zm.); 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził 
ten fakt w złożonym oświadczeniu. 
 

4. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz ponownego złożenia właściwych dokumentów. 

5. W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub komisja 
stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą zażądać doręczenia 
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta i 
uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

6. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, rektor, 
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja 
stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie skutkuje odmowa przyznania stypendium socjalnego. 
 

§ 7 
 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim  
lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do 
uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria przyznawania stypendium: 
1) trudna sytuacja materialna studenta, 
2) odległość od miejsca zamieszkania (potwierdzone stałym meldunkiem) od siedziby 

Uczelni; co najmniej 30 km, 
3) trudności komunikacyjne pomiędzy miejscem zamieszkania a Uczelnią, w wyjątkowych 

sytuacjach odległość od miejsca zamieszkania do Uczelni nie będzie brana pod uwagę. 
3. Poświadczenie zakwaterowania poza Domem Studenckim lub aktualna umowa z właścicielem lokalu 

w przypadku wynajmowania lokalu. W przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku kopii 
umowy najmu lokalu oraz dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie, student składa 
oświadczenie o braku możliwości  codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni. 

4. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może otrzymywać stypendium 
socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub  
w innym obiekcie niż dom studencki również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub 
dzieckiem studenta w Domu Studenckim lub w innym obiekcie niż Dom Studencki. 
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5. Student traci prawo do stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania  

w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki w przypadku opuszczenia Domu 
Studenta oraz opuszczenia wynajmowanego lokalu. Student ma obowiązek natychmiast powiadomić 
Wydziałową Komisję Stypendialną o zmianie sytuacji i kryteriów, na podstawie których otrzymywał 
stypendium, pod rygorem poniesienia konsekwencji z tytułu nieprawnie uzyskanych świadczeń. 

6. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim  
lub w innym obiekcie niż dom studencki wypłaca się do m-ca, w którym student opuścił Dom 
Studenta lub wynajmowany lokal. 

7. Wydziałowa Komisja Stypendialna, może w trakcie roku akademickiego zażądać poświadczenia 
przez właściciela lokalu o nieprzerwanym zamieszkiwaniu studenta zgodnie z terminem 
przedstawionym w umowie oraz poświadczenia faktu zawarcia umowy. 

 

Rozdział III. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

§ 8 
 

1. Student niezależnie od systemu studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych (wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  
- Zał. Nr 2). 

2. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się studentowi, który przedstawi wraz  
z wnioskiem orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. 

3. Wysokość stypendium uzależnia się od stopnia niepełnosprawności. 
4. Studentowi przysługuje stypendium specjalne,  jeżeli posiada jeden z niżej wymienionych stopni 

niepełnosprawności.  
 
 

l.p. Stopień niepełnosprawności 
1.  Znaczny oznacza: 

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 

b) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną  
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych; 

c) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 
egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu 
uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu  
do I grupy inwalidów. 

2. Umiarkowany oznacza: 
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 
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3. Lekki oznacza: 
a) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
b) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 

5. W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku 
akademickiego stypendium przyznaje się do okresu ważności orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności.  

6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku 
akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas  
od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

 
Rozdział IV. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
 

§ 9 
 
1. Student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów objętych 

planem studiów i programem nauczania na danym kierunku i specjalności, lub posiada osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym  
lub krajowym może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

2. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składając 
wniosek według wzoru ( zał. Nr 3, 3A i 3B ). 

3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok 
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej 
albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w 
przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest 
przyporządkowany kierunek studiów. 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, nie wcześniej niż  
po zaliczeniu pierwszego roku studiów jeżeli w terminie zaliczył rok akademicki i złożył indeks  
oraz kartę okresowych osiągnięć studenta w Dziekanacie Wydziału w terminach sesji 
egzaminacyjnych i sesji poprawkowych określanych dla danego roku akademickiego w Zarządzeniu 
Rektora odnośnie Organizacji Roku Akademickiego. 

5. Podstawą wyliczenia arytmetycznej średniej ocen są wszystkie oceny uzyskane za poprzedni rok 
akademicki z przedmiotów obowiązujących studenta zgodnie z planem studiów na kierunku studiów. 
Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia studenta uzyskane w poprzednim roku 
akademickim. 

6. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, ocena wniosków dotyczy osiągnięć 
uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia o ile studia drugiego stopnia 
zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 

7. Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi, który: 
1) przebywa na urlopie dziekańskim, 
2) powtarza rok lub semestr, 
3) otrzymał wpis warunkowy na następny semestr lub rok. 

8. Studentowi wznawiającemu studia może być przyznane stypendium rektora dla najlepszych 
studentów po zaliczeniu roku, na którym wznowił studia. 
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§ 10 

 
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego 

kierunku studiów prowadzonego w uczelni. 
2. Za 100% studentów uważa się wszystkich wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku 

na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. 
3. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita stosuje się zaokrąglenie 

matematyczne. 
4. Listy rankingowe poszczególnych kierunków opracowywane są w Biurze organizacyjnym. 
5. Listy rankingowe tworzy się w sposób następujący: 

1) Wszyscy studenci, którzy złożą w Dziekanacie swojego Wydziału indeks i kartę okresowych 
osiągnięć studenta wpisywani są na listę rankingową kierunku. 

2) Średnia ocena nie może być niższa niż 4.00. 
6. W przypadku jednoczesnego osiągania przez studenta wysokich wyników w nauce, osiągnięć 

naukowych, artystycznych i w sporcie w poprzednim roku akademickim student może otrzymać 
stypendium rektora dla najlepszych studentów w zwiększonej wysokości za poszczególne osiągnięcia. 

7. Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu 
stypendium rektora dla najlepszych studentów: 

1) średnia ocen 4,0 lub wyższa 
2) osiągnięcia naukowe: 

a) publikacja lub przekład książki w charakterze naukowym; 
b) publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym , wykazie 

czasopism punktowanych (lista A i B), ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego; 

c) rozdział w książce o charakterze naukowym; 
d) publikacja artykułu/referatu w roczniku naukowym WSIiE TWP; 
e) udział czynny w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych 

(referat, poster, prezentacja multimedialna) w tym publikacja w piśmie 
pokonferencyjnym; 

f) udział czynny w ogólnopolskich konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych 
(referat, poster, prezentacja multimedialna) w tym publikacja w piśmie 
pokonferencyjnym; 

g) udział czynny w uczelnianych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, 
poster, prezentacja multimedialna) w tym publikacja w piśmie pokonferencyjnym; 

h) miejsce medalowe w naukowych konkursach; 
i) zakwalifikowanie się do finału w naukowych konkursach; 

3) osiągnięcia artystyczne 
a) publikacja książki artystycznej ( np. albumu fotograficznego); 
b) zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej; 
c) miejsce medalowe w konkursach/ festiwalach/ olimpiadach międzynarodowych, 

ogólnopolskich, uczelnianych lub lokalnych; 
4) osiągnięcia sportowe: 

a) zajęcie medalowego miejsca w zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich  
lub lokalnych 

8. Przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów nie będą brane pod uwagę inne 
osiągnięcia niż wymienione w ust.7 w tym : 

1) średnia na innym kierunku studiów; 
2) publikacje o charakterze nienaukowym; 
3) artykuły lub publikacje, które się jeszcze nie ukazały i są w recenzji lub druku; 
4) bierny udział w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych; 



Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIiE TWP w Olsztynie 
 

8 
 

 

5) udział w wykładach otwartych, warsztatach lub spotkaniach panelowych oraz spotkania  
z przedstawicielami firm lub instytucji; 

6) posiadanie statusu członka np. koła naukowego  

 

Rozdział V.  
ZAPOMOGA 
 

§ 11 
 

1. Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, może 
otrzymać zapomogę. 

2. Zapomoga jest przyznawana na wniosek studenta o przyznanie zapomogi ( Zał. Nr 4) a także 
dokumentów poświadczających zdarzenie losowe. 

3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w 
szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta, lub członka jego najbliższej rodziny, 
śmierć najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka. 

4. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie  
6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi. 

5. Wydziałowa Komisja Stypendialna może zażądać innych dokumentów potwierdzających sytuację 
materialną studenta i osób zaliczanych do wspólnego gospodarstwa domowego. 

6. Zapomogę student może otrzymać dwa razy w roku akademickim jednak nie na to samo zdarzenie. 
 

 

Rozdział VI 
TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ ORGANIZACJA PRAC KOMISJI STYPENDIALNYCH 
 

§ 12 

1. Pomoc materialną wymienioną w § 1 ust. 2 przyznaje dziekan z zastrzeżeniem punkt 2.  
2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez rektora. 
3. Od decyzji dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane  
w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. 

4. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. 

5. Na pisemny wniosek właściwego organu Samorządu Studentów Dziekan lub Rektor przekazują 
uprawnienia, o których mowa w ust.1 i 2 odpowiednio Wydziałowej lub Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej. 

6. Wydziałowe Komisje Stypendialne na okres od października do lipca danego roku akademickiego 
powołują Dziekani Wydziałów, spośród studentów delegowanych przez Samorząd Studencki oraz 
 pracowników WSIiE TWP, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. 

7. Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej sprawuje Dziekan. 
8. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, Dziekan może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
lub z niniejszym Regulaminem. 

9. Wydziałowa Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu: 
1) przewodniczącego, 
2) wiceprzewodniczącego, 
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10. Odwoławczą Komisję Stypendialną na okres od października do lipca danego roku akademickiego 
powołuje  Rektor, spośród studentów delegowanych przez Samorząd Studencki oraz  pracowników 
WSIiE TWP, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. 

11. Nadzór nad działalnością Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor. 
12. W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej, niezgodną  

z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym  lub z niniejszym 
Regulaminem. 

13. Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu: 
1) przewodniczącego 
2) wiceprzewodniczącego, 

14. Decyzje Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają 
zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy liczby członków i podpisują  
je przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 

15. Kierownicy Dziekanatów poszczególnych wydziałów przygotowują w terminie do 15 października 
każdego roku akademickiego listy ze średnimi ocen studentów z poszczególnych kierunków 
prowadzonych w uczelni. 

16. Od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych przysługuje studentowi prawo odwołania się  
do Odwoławczej Komisji Stypendialnej - w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 

17. Do decyzji podjętych przez komisje stypendialne stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu  
postępowania administracyjnego lub przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu  administracyjnego. 

18. Z prac komisji stypendialnych sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni  
na posiedzeniu. 

19. Na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej w Biurze organizacyjnym przygotowuje się 
listy wypłaty przyznanych świadczeń i przekazuje je Kwestorowi. 

20. Decyzje I instancji w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej doręczane są studentowi  
przez wyznaczonego pracownika Biura za potwierdzeniem odbioru. 

21. Jeśli wniosek o przyznanie stypendium jest niekompletny lub niepoprawnie wypełniony wyznaczony 
pracownik Wydziału lub Biura organizacyjnego  informuje studenta o konieczności uzupełnienia 
wniosku o brakujące dokumenty w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji. Nieuzupełnienie 
wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

22.  Wyznaczony pracownik Wydziału przekazuje złożone wnioski do Biura organizacyjnego, która 
dokonuje ich analizy pod względem spełnienia przez nie wymogów formalnych.  

Rozdział VII. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 13 
 
1. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej zwiększają 

fundusz w roku następnym, 
2. W przypadku podania nieprawdziwych danych mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, 

student ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną. 
3. Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie 

zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów. 
 

§ 14 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2014 roku. 
2. Integralną część regulaminu stanowią załączniki Nr 1-11. 
3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu dokonane mogą być w porozumieniu z Samorządem 

Studenckim wyłącznie zarządzeniem Rektora WSIiE TWP w Olsztynie. 
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4. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003r o 
świadczeniach rodzinnych 
( Dz. U. z 2006r. Nr 139, pózn.992) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
Za Radę Samorządu Studenckiego 
Przewodniczący Samorządu 
 
 

Rektor 
 
  

 
 
 

 


