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 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 29.09.2020 r. 

 

R E G U L A M I N 

świadczeń dla studentów 

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno–Ekonomicznej w Elblągu 

z dnia 29 września 2020 roku 

 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w porozumieniu z samorządem studenckim, ustala się następujące 

kryteria i tryb ustalania wysokości świadczeń, dokumentowania sytuacji materialnej studenta, 

przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Elbląskiej Uczelni 

Humanistyczno-Ekonomicznej, 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 dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora, 

4) zapomogi. 

2. Student może ubiegać się również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

3. Świadczenia z funduszu stypendialnego, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 przyznawane 

są na wniosek studenta przez Rektora.  

4. Rektor może udzielić pełnomocnictwa Dziekanowi wydziału do wydawania w jego imieniu 

decyzji dotyczących przyznawania pomocy materialnej. 

5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Rektora Dziekanowi wydziału do wydawania 

w jego imieniu decyzji dotyczących przyznawania pomocy materialnej, Rektor pełni funkcję 

organu odwoławczego.  

6. Warunki i tryb przyznawania stypendium ministra regulują odrębne przepisy. 

 

§ 2 

Student może otrzymywać równocześnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium 

rektora. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy 

materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu 

terytorialnego oraz pracodawców, a także ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

§ 3 

1. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składa wraz z wnioskiem oświadczenie 

według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Studenci studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów mogą otrzymać świadczenia 

pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 tylko na jednym, wskazanym przez studenta, 

kierunku studiów.  
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3. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

4. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł 

zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia 

5. Przepisy ust. 4 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 

6. Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujących takie świadczenie, ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym 

utratą prawa do tych świadczeń lub upływie terminu, w którym mógł o takie świadczenie się 

ubiegać lub je pobierać.  

 

§ 4 

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej należy składać w formie pisemnej w Dziekanacie 

Uczelni bądź drogą elektroniczną na adres poczty e-mail Dziekanatu Uczelni (.......@.......), przy 

czym w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, warunkiem uznania go za skutecznie 

doręczony jest złożenie w Dziekanacie Uczelni własnoręcznego podpisu pod wnioskiem 

i załącznikami. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej należy składać w Dziekanacie Uczelni. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz 

stypendium rektora składa się w terminie do 31 października. 

3a.  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, o dacie 

jego wniesienia decyduje data stempla pocztowego. 

3b.  W przypadku złożenia wniosku, o jakim mowa w ust. 2 lub 3 (dotyczącego wyłącznie stypendium 

socjalnego i dla osób niepełnosprawnych), po terminie w tych przepisach wskazanym 

i w przypadku pozytywnego rozparzenia wniosku, stypendium nim objęte przyznawane jest 

począwszy od miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

4. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium 

określony w ust. 2 składa się w terminie do 31 marca. 

5. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa pisemnie studenta 

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

studentowi. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania. 

6. Rektor podejmuje decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej w terminie do 15 listopada, 

a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego do 15 kwietnia.  

 

§ 5 

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

akademickim przez okres 10 miesięcy w okresie od października do końca lipca, z wyjątkiem 

przypadków, gdy ukończenie studiów przypada na semestr zimowy – stypendium przyznaje się na 

okres od października do końca lutego następnego roku oraz gdy student rozpoczyna studia 

w semestrze letnim – stypendium przyznaje się na okres od marca do lipca.  

2. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa 

niż 38% wynagrodzenia profesora. 

3. W przypadku przekroczenia wymienionej w poprzednim ustępie kwoty, student musi złożyć 

oświadczenie, w którym określi które z pobieranych stypendiów ma mu być pomniejszone. 
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§ 6 

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

że stypendia za październik mogą być wypłacone w listopadzie. 

2. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §1 wypłacane są na wskazany przez studenta 

rachunek bankowy. 

§ 7 

1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust.1, nie przysługują: 

1) studentowi, któremu zgodnie z Regulaminem studiów EUH-E, wydano zgodę na 

przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej – w tym okresie stypendium nie 

przysługuje, 

2) studentowi, który uzyskał urlop w czasie trwania roku akademickiego - w okresie 

przebywania studenta na urlopie, od następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu. 

2. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów stypendia 

wypłaca się do miesiąca, w którym odbył się egzamin dyplomowy. 

3. Utrata prawa do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust.1 

następuje także w przypadku: 

1) ukończenia studiów, 

2) skreślenia z listy studentów, 

3) zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia komisji dyscyplinarnej, 

4) gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego roku akademickiego. 

4. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, 

w którym wystąpiła okoliczność mająca wpływ na prawo do korzystania ze świadczeń pomocy 

materialnej. 

5. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku, gdy Rektor lub Dziekan powezmą 

uzasadnioną wątpliwość co do okoliczności występujących w sprawie dotyczącej przyznanych 

świadczeń pomocy materialnej mających wpływ na prawo do tych świadczeń. Student zostaje 

niezwłocznie powiadomiony o konieczności złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia 

niezbędnych dokumentów w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia 

otrzymania wezwania. W przypadku stwierdzenia, że student otrzymał stypendium na podstawie 

nieprawdziwych danych bądź nie zgłosił zmian stanu faktycznego, uzasadniających cofnięcie lub 

obniżenie świadczenia Rektor uchyla decyzję o przyznaniu stypendium. Kwoty świadczeń 

pobranych na podstawie decyzji uchylonych lub pobranych od momentu zmian uzasadniających 

uchylenie decyzji podlegają zwrotowi.  W przypadku wyjaśnienia wątpliwości uzasadniających, 

iż student spełnia warunki do otrzymania świadczenia pomocy materialnej studentowi wypłaca 

się zaległe stypendia.  

6. Student skierowany na studia do innych uczelni w kraju i za granicą (np. Erasmus), może 

otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, o ile spełnia warunki niezbędne 

do otrzymania tych świadczeń. 

 

§ 8 

1. Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem może ubiegać się o świadczenia pomocy 

materialnej również studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 

1) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, 

2) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku 

z okolicznościami, 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 (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2094 ze zm.), 
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3) cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 

obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, 

5) posiadacz Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia, 

6) cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku 

z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach 

określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia 

badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

§ 9 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, przyznaje się ze środków o których mowa w art 365 

pkt 3.ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1669 ze zm.). 

2. Podziału dotacji ze środków finansowych, o których mowa w 365 pkt 3.ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) 

na poszczególne świadczenia dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 

samorządu studenckiego, z zachowaniem zasady, że świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 

pkt 3 nie mogą przekraczać 60% środków przeznaczonych łącznie na pomoc materialną 

w formach określonych w §1 ust. 1 pkt 1,3,4. 

3. Fundusz stypendialny, w części nie przekraczającej w danym roku budżetowym 0,2% dotacji, 

ze środków o których mowa w art 365 pkt 3.ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) może być przeznaczony 

na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 

i zapomóg dla studentów, ponoszonych przez Uczelnię. 

4. Środki funduszu stypendialnego nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż związane z pomocą 

materialną dla studentów, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3. 

5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego przechodzą na rok 

następny jako stan początkowy funduszu. 

6. Podział funduszu stypendialnego z przeznaczeniem na stypendia socjalne na poszczególne 

wydziały odbywa się w uczelni według poniższego wzoru:  
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STYPENDIA SOCJALNE 

 

§ 10 

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

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta o przyznanie stypendium socjalnego 

(wzór wniosku stanowi załącznik 2) złożony wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń 

pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik 1). 

3. Termin składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego określony jest w § 4 regulaminu. 

4. Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok 

studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

regulaminu. 

 

§ 11 

1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, który uprawnia do ubiegania się o stypendium 

socjalne ustala Rektor w porozumieniu z samorządem studentów. Wysokość ustalonego 

miesięcznego dochodu w rodzinie studenta 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1507 ze 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 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 

ze zm.). Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium socjalne określona jest w Zarządzeniu Rektora. 

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego 

na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się 

dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, 

na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza 

się sumując dochody roczne członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę 

miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta. 

3. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych 

członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego 

opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto). 

4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) studenta,  

FSS(W) Miesięczna kwota funduszu wydziału przeznaczona na stypendia socjalne, mieszkaniowe i wyżywienie

FSS(U) Miesięczna kwota funduszu uczelni przeznaczona na stypendia socjalne, mieszkaniowe i wyżywienie

DR(i) Średni dochód na jednego członka rodziny  i - tego studenta

X =600 Współczynnik  zmniejszający rozpiętość kwot stypendiów socjalnych

W uzasadnionych warunkami finansowymi przypadkach  rektor może zmienić jego wysokość.

n Liczba studentów uczelni kwalifikująca się zgodnie z regulaminem do otrzymania stypendium

m Liczba studentów wydziału kwalifikująca się zgodnie z regulaminem do otrzymania stypendium

Ds. Maksymalna kowta  dochodu w rodzinie studenta ustalana w załaczniku nr 3 niniejszego regulaminu
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2) małżonka studenta,  

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,  

4) 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. 

5. Samodzielne zamieszkanie małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie stanowi 

podstawy do uznania dochodowości studenta za zerową. 

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. 4 pkt 2,  

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. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem ust. 4, 

z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668 ze zm.), 

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów 

albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zm.), 

2) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1387 ze zm.) 

 

§ 12  

1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:  

1) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta 

i jego rodziny, 

2) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (we wniosku o pomoc materialną), 
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3) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta 

o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych za poprzedni rok kalendarzowy. Zaświadczenie 

to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie 

społeczne odliczonych od dochodu wysokości należnego podatku, 

4) zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta z ZUS lub zakładu pracy o wysokości 

składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki odliczonych od podatku - zaświadczenie to jest wymagane od członków rodziny 

studenta i studenta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki osiągali 

dochody wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego podlegające opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 

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

5) zaświadczenie lub oświadczenia członków rodziny studenta i studenta dokumentujące 

wysokość wszystkich innych dochodów, w tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wymienionych w art. 3 ust.1 lit. c ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych osiągniętych w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

6) oświadczenie członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 43 ze zm.) 

o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. 

Oświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości dochodu po odliczeniu należnych 

składek i podatku wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego. Do oświadczenia należy dołączyć: 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku 

w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie 

zdrowotne - w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych, albo decyzję urzędu skarbowego o wysokości podatku 

dochodowego w formie karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się 

dochód - w przypadku osób rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty 

podatkowej. Należny podatek jest wówczas różnicą między wysokością karty podatkowej 

a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 

7) inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego, 

w tym:  

- orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków 

rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu 

studenta lub rodziny studenta,  

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka, 

- prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację studenta lub rodziców 

(prawnych opiekunów) studenta, 

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

- odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany, 

- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci 

wnioskodawcy do 26 roku życia pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (posiadanie rodzeństwa lub dzieci, które nie podjęły jeszcze nauki należy 
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poświadczyć kopią aktu jego urodzenia lub dokumentem urzędowym 

potwierdzającym wiek dziecka),  

- zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem 

lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; zaświadczenie takie musi 

zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla 

bezrobotnych i okresie jego otrzymywania, 

- zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta 

w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód  

- odpis skrócony aktu małżeństwa, akt zgonu, 

- decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej itd., 

- pozostałe dokumenty np. w przypadku braku dochodów w rodzinie – oświadczenie 

studenta o źródłach utrzymywania się rodziny oraz zaświadczenie o otrzymywaniu 

pomocy z ośrodka pomocy społecznej.  

2. Rektor 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. 

3. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, 

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. 

4. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym Regulaminie, 

Dziekan lub w postępowaniu odwoławczym Rektor, może zażądać doręczenia zaświadczenia 

z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta 

i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium trudnej sytuacji 

materialnej. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, Dziekan albo Rektor, 

może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

5. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć 

oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym 

przysługuje prawo wspólnego rozliczania się). 

6. 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 w tym roku. 

Fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny i wysokość tych alimentów 

dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu 

posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem oraz 

przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych 

alimentów.  

7. W przypadku pobierania alimentów należy przedłożyć wyrok sądu o przyznaniu i wysokości 

alimentów bądź ugodę sądową, ugodę zawartą przed mediatorem lub oświadczenie 

zobowiązanego do alimentacji wraz z przekazami lub przelewami potwierdzającymi wysokość 

otrzymywanych alimentów. 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 
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sadową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego, 

wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości poświadczone: wyciągiem z przelewu 

bankowego, przekazem pieniężnym lub zaświadczeniem komornika o częściowej lub całkowitej 

bezskuteczności egzekucji a także o wysokości częściowo wyegzekwowanych alimentów, a także 

o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego.  

8. W przypadku nieotrzymywania alimentów należy przedstawić odpis prawomocnego wyroku 

oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego 

z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. 

9. 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. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód 

rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie 

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. 

10. Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej, to za dochód do celów stypendialnych 

przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę. 

 

§ 13 

1. 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 studenta lub członka rodziny studenta wówczas od dochodu 

rodziny poprzedzającego rok, w którym przyznawane jest stypendium odejmuje się kwotę 

utraconego dochodu liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 

utracony. 

2. W przypadku gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił podstawę 

ustalenia prawa do stypendium socjalnego sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie na skutek 

uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta wówczas do dochodu rodziny 

poprzedzającego rok, w którym przyznawane jest stypendium dodaje się kwotę uzyskanego 

dochodu liczonego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany. 

3. Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków rodziny studenta (w szczególności utrata 

lub uzyskanie dochodu) powinna być należycie udokumentowana według wniosku o przeliczenie 

dochodu (wzór wniosku stanowi załącznik 3). 

4. Pojęcie uzyskania i utraty dochodu ustala się w oparciu o art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). 

 

§ 14 

1. Miesięczną wysokość stypendium socjalnego ustala się jako procent różnicy pomiędzy kwotą 

określoną w załączniku 3 niniejszego regulaminu, a miesięczną wysokością dochodu na osobę 

w rodzinie studenta. Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych, przy 

czym stypendium nie może być niższe niż 100 zł. 

2. Wysokość indywidualnego miesięcznego stypendium socjalnego ustala się według algorytmu: 
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§ 15 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w 

zwiększonej wysokości. 

 

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 16 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, nie 

jest ono uzależnione od sytuacji materialnej studenta. 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta (wzór wniosku 

stanowi załącznik 4) złożony wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy 

materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik 1). 

3. Termin składania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych określony jest 

w § 4 regulaminu. 

4. Podstawę do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych studentowi wymienionemu 

w ust. 1 stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

5. Decyzję o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych podejmuje Rektor lub osoba przez 

niego upoważniona w wysokości określonej w pkt 9, 10 i 11 niniejszego paragrafu.   

6. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 

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, 

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. 

7. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

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) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

8. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

SS(i) 
Indywidualna kwota stypendium socjalnego i - tego studenta 

FSS(W) Miesięczna kwota funduszu przeznaczona na stypendia socjalne

DR(i)
Średni dochód na jednego członka rodziny  i - tego studenta

X =600 Współczynnik  zmniejszający rozpiętość kwot stypendiów socjalnych

W uzasadnionych warunkami finansowymi przypadkach  rektor może zmienić jego wysokość.

n Liczba studentów wydziału uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

Ds. Maksymalna kwota dochodu w rodzinie studenta ustalana z załaczniku 3 ninieszego regulaminu
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2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 

9. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium dla osób 

niepełnosprawnych w wysokości 300 zł. miesięcznie.  

10. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium 

dla osób niepełnosprawnych w wysokości 400 zł. miesięcznie. 

11. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium dla osób 

niepełnosprawnych w wysokości 500 zł. miesięcznie. 

12. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia 

potwierdzającego niepełnosprawność (do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 

ważności orzeczenia), jednakże nie dłużej niż na rok akademicki zgodnie z zasadami określonymi 

w § 5 regulaminu. 

13. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko 

na jednym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

14. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

Uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ustępie poprzedzającym, mającej wpływ 

na prawo do świadczeń pomocy materialnej. 

 

 

STYPENDIA  REKTORA 

 

§ 17 

1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który posiada wyróżniające wyniki w nauce lub 

posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

2. Stypendium rektora można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego otrzymują stypendia za wyniki w nauce 

od marca do lipca. 

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. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendia rektora 

na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 

5. Stypendia rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów 

prowadzonego w uczelni, oddzielnie dla: studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich. 

6. Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora za wyróżniające się wyniki w nauce jest 

uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej ocen nie niższej niż 4,20. 

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

egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń. 
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8. Stypendium rektora 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. 

9. Stypendium rektora za wyróżniające się osiągnięcia w nauce nie przysługuje w przypadku wpisu 

warunkowego, studentowi który powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy 

studentów z powodu niezaliczenia semestru studiów. 

10. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta o przyznanie stypendium (wzór 

wniosku stanowi załącznik 5) oraz oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 

na innym kierunku studiów (załącznik 1). 

11. Termin składania wniosku o przyznanie stypendium rektora określony jest w § 4 regulaminu. 

12. Stypendia rektora przyznawane są na rok akademicki, z zastrzeżeniem § 5. 

13. Wysokość indywidualnej miesięcznej kwoty stypendium ustala się według następującego 

algorytmu: 

 

14. Wysokość stypendium za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

odpowiada wysokości stypendium za wyróżniające się osiągnięcia w nauce ze średnią ocen 4,7. 

 

ZAPOMOGI 

 

§ 18 

1. Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej 

sytuacji życiowej. 

2. Student zobowiązany jest udokumentować swoją trudną sytuację życiową składając wniosek 

o przyznanie zapomogi (wzór wniosku stanowi załącznik 6) i dokumenty poświadczające 

przejściową trudną sytuację życiową. 

3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust.1, nie częściej niż dwa razy w roku 

akademickim. 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

§ 19 

1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 

samorządu studentów. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. Nr 2096 ze zm.). 

SN(i) 
Indywidualna kwota stypendium za wyniki w nauce i - tego studenta 

FSN(W) Miesięczna kwota funduszu przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce

Sr(i) 
Średnia z ocen  i - tego studenta

Y=0,3 Współczynnik zmniejszający rozpiętość kwot stypendiów za wyniki w nauce 

W uzasadnionych warunkami finansowymi przypadkach  rektor może zmienić jego wysokość.

n Liczba studentów wydziału uprawnionych do otrzymywania stypendium za wyniki w nauce

iin

i

ii

WSN

iN YSr

YSr

F
S )20,4(

)20,4(
)(

1

)(

)(

)( 
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3. Traci moc Regulamin pomocy materialnej dla studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-

Ekonomicznej – tekst jednolity wprowadzony zarządzeniem z dnia 18 października 2017 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Elbląskiej Uczelni 

Humanistyczno-Ekonomicznej. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………… 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik 1 – oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku 

studiów  

2) Załącznik 2 – wniosek studenta o przyznanie stypendium socjalnego 

  Załącznik nr 1 do wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego – oświadczenie 

o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

  Załącznik nr 2 do wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego – oświadczenie 

o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

 Załącznik nr 3 do wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego – oświadczenie 

o dochodzie z tytułu utrzymywania się z gospodarstwa rolnego 

3) Załącznik 3 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 

4) Załącznik 4 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 

5) Załącznik 5 – wniosek o przyznanie stypendium rektora 

6) Załącznik 6 – wniosek o przyznanie zapomogi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


