
KOMUNIKAT  14  ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ – STYPENDIA I ZAPOMOGI 

1) Student I roku może ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej z Uczelni: 
1) stypendium rektora, 
2) stypendium socjalne, 
3) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
4) zapomogę. 

2) Świadczenia przysługują studentom na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 
studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 

3) Świadczenia nie przysługują: 

− studentom posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

− studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli 
studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku  
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,  

− studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym 
funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody 
właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów  
o służbie. 

4) Wszystkie świadczenia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku studiów i na jednej uczelni. 

 STYPENDIUM REKTORA 

   1.  Na studiach pierwszego stopnia  

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na I rok studiów I stopnia, który spełnił łącznie następujące 
warunki: 
− złożył wniosek o stypendium – w terminie do 12 października, 
− został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, 
− jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,  

o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego  
o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.  

   2.  Na studiach drugiego stopnia  

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na I rok studiów II stopnia, który spełnił łącznie następujące 
warunki:  

− złożył wniosek o stypendium – w terminie do 12 października, 

− uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we 
współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia (w 
przypadku, gdy data osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów I stopnia, a rozpoczęciem 
studiów II stopnia osiągniecie to uwzględnia się),  

− nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnich dwóch semestrach studiów I stopnia.  

STYPENDIUM SOCJALNE ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość 
stypendium socjalnego uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie 
studenta osiągniętego w 2020 roku, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym. 
Maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego (próg dochodowy) 
ustalona zostanie w miesiącu listopadzie, przy czym próg ten nie może być wyższy niż 1.051,70 zł netto 
miesięcznie na osobę. 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności 
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przyznanie stypendium nie jest uzależnione od sytuacji 
materialnej studenta. 

ZAPOMOGA jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek studenta, który 
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Regulamin świadczeń, aktualne zasady obliczania dochodu w rodzinie, zasady oraz terminy  
składania wniosków UDOSTĘPNIONE BĘDĄ na stronie internetowej Uczelni  

w zakładce Student (link: Pomoc materialna) DO 30 WRZEŚNIA. 


