
Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza zmiany 
dotyczące pomocy materialnej dla studentów.  
 
Od roku akademickiego 2011/2012 wszystkie świadczenia pomocy materialnej 
przyznawane będą tylko na wniosek studenta! 
Od roku akademickiego 2011/2012 student studiujący jednocześnie na kilku 
kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne 
dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych 
studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 
 
I. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE 
 
Likwidacji ulega stypendium za wyniki w nauce tzw. stypendium naukowe lub 
sporcie, które zostanie zastąpione stypendium rektora dla najlepszych studentów. 
 
UWAGA!!!! Od roku akademickiego 2011/2012 stypendium rektora dla 
najlepszych studentów (dawne stypendium naukowe) nie będzie przyznawane 
z urzędu!!! Konieczne będzie złożenie wniosku!!!  
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów: 
1. Stypendium to będzie otrzymywać maksymalnie 10 % studentów każdego 
kierunku studiów prowadzonego w uczelni (do tej pory stypendium za wyniki w 
nauce w naszej uczelni pobierało więcej studentów). 
 
2. Stypendium rektora będzie mógł otrzymać student, który: 

 osiągnie za rok studiów wysoką średnią ocen, lub 
 będzie posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

II. ZMIANY DOTYCZĄCE STYPENDIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
 
Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o 
te świadczenia ustala Rektor WSIiZ w Przemyślu  w porozumieniu z Radą 
Studentów.  
 
Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy: 
 
1. likwidacji ulega stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe na 
rzecz jednego stypendium socjalnego, 
 
2. studenci studiów stacjonarnych będą mogli otrzymywać zwiększone 
stypendium socjalne z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym 
obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni 
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 
 
Studenta samodzielnego finansowo uznaje się osobę, który spełnia łącznie 
następujące warunki: 



 posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 
 posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 
 jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest 

mniejszy od niż 1,30 kwoty sum określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tzn. 782 zł; 

 nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z 
rodzicami bądź jednym z nich. 

Kryterium samodzielności finansowej studenta jest wymagane bez względu na 
wiek studenta.  
 
Do dochodu rodziny nie będzie się wliczać: 

 dochodów rodziców i rodzeństwa, jeżeli student jest samodzielny finansowo; 
 świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych 

na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
 stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków 
pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów 
międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 
umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 świadczeń, o których mowa w art. 173a (stypendia samorządowe dla 
studentów), 173b (stypendia za wyniki w nauce od instytucji), 199a (stypendia 
samorządowe dla doktorantów) i art. 200 ust. 1 (stypendium doktoranckie). 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z 
tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 
 
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli 
trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie 
trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o 
stypendium socjalne. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. 
 
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustali Rektor 
WSIiZ w Przemyślu porozumieniu z Radą Studentów Uczelni w Regulaminie 
Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom WSIiZ w Przemyślu. 
 
INNE ZMIANY DOTYCZĄCE STYPENDIÓW 

 możliwość łączenia stypendium rektora ze stypendium ministra (do tej pory 
było to niemożliwe). Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta 
do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu 
terytorialnego oraz pracodawców, tzw. Stypendiów Fundowanych  a także 
stypendiów pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej; 

 brak możliwości otrzymywania stypendium rektora na wszystkich 
studiowanych kierunkach i uczelniach; 



 brak możliwości otrzymywania stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych na wszystkich studiowanych kierunkach i uczelniach; 

 brak możliwości otrzymywania stypendium socjalnego na wszystkich 
studiowanych kierunkach i uczelniach lub po ukończeniu jednego kierunku na 
kolejnym studiowanym kierunku w tej samej lub innej uczelni; 

 proporcja środków przewidzianych na stypendia socjalne i stypendia rektora 
wynosi jak 60:40,  tzn. na stypendia socjalne należy przeznaczyć 60 % 
środków z dotacji na pomoc materialną, a na stypendia rektora 40 % środków 
z dotacji na pomoc materialną (po odliczeniu środków na: obsługę funduszu, 
stypendia dla niepełnosprawnych, zapomogi, itp.). 

Wraz z postępującymi pracami nad wdrożeniem nowych regulacji prawnych w 
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Przemyślu na stronie uczelni 
www.wsiiz.edu.pl sukcesywnie zamieszczane będą bardziej szczegółowe 
informacje dotyczące pomocy materialnej. 
 

http://www.wsiiz.edu.pl/

