Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora
nr 3 z dnia 15 września 2016 r.

REGULAMIN
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów
Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie został
wprowadzony na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 z pózń. zm.).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie
2. Pomoc materialną może otrzymać student, który spełnia warunki określone w ustawie
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012.572 z późn. zm.) oraz
w niniejszym regulaminie.
3. Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) zapomogi.
4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1, przyznawane są przez Wydziałową Komisją Stypendialną powołaną przez Rektora spośród studentów delegowanych przez uczelniany organ wykonawczy samorządu studenckiego i pracowników
Uczelni. Komisja składa się z trzech osób: dwóch studentów i pracownika Uczelni. Na
czele Wydziałowej Komisji Stypendialnej stoi pracownik Uczelni. Decyzje wydane przez
Wydziałową Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący tej Komisji lub działający z
ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
5. Studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora odwołania w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji.

6. Nadzór nad działalnością komisji, o której mowa w ust. 3 sprawuje Rektor. W ramach
nadzoru Rektor może uchylić decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej niezgodne
z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym Regulaminem.
7. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 nie są wypłacane w następujących przypadkach:
1) w okresie przebywania przez studenta na urlopie wolnym od zajęć. Na wniosek
uczelnianego organu wykonawczego samorządu studenckiego Rektor może podjąć
decyzję o wypłacie stypendium, jeśli przemawiają za tym szczególnie trudna sytuacja
materialna studenta lub inne ważne względy;
2) w razie skreślenia studenta z listy studentów lub zawieszenia w prawach studenta
prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;
3) w razie powtarzania seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów.
§2
1. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w §
1 ust. 2 określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093, z późn. zm.).
2. Student

może

otrzymywać

równocześnie

stypendium

ministra

za

osiągnięcia

w nauce i stypendium za wyniki w nauce.
3. Student może otrzymywać stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe albo
stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późń. zm.).
4. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są na okres roku akademickiego, z wyjątkiem przypadku gdy
ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
5. Stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są przez właściwego ministra (nadzorującego uczelnię) na wniosek senatu uczelni, przedstawiony przez rektora tej uczelni.
§3
1. Studenci studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów mogą otrzymać stypendium na jednym z kierunków, według własnego wyboru.
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2. W przypadku otrzymania w kolejnym roku dotacji z budżetu państwa w wysokości
uniemożliwiającej wypłatę świadczeń w wysokości wcześniej przyznanej, rektor w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego obniża
w drugim semestrze wysokość przyznanych świadczeń.
§4
1. Stypendia, o których mowa w § 1, ust.3 z wyłączeniem pkt. 3 przyznawane są na okres
jednego semestru.
2. uchylony.
3. Student otrzymuje stypendia, o których mowa w § 1 z wyłączeniem ust 3 pkt. 3 w danym semestrze roku akademickiego przez okres 5 miesięcy. Stypendia wypłacane są
co miesiąc. Stypendiów nie wypłaca się w miesiącach sierpień-wrzesień.
4. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów
ostatnie stypendia wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy.
5. Studentom, którzy po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuują naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia wymienione w § 1 ust. 3 i 4, chyba
że kontynuują studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Tym
samym pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach
pierwszego stopnia.
§5
Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są wyłącznie na wskazane przez studenta konto bankowe.
§6
1. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem o świadczenia pomocy materialnej
mogą ubiegać się również:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
2) posiadacze ważnej Karty Polaka,
3) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
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5) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli
są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile mieszkają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
7) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późń. zm.).
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin,
posiadający prawo stałego pobytu.
2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie
kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, oraz inne
formy kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom
tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg.
§7
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 3, przyznaje się ze środków funduszu pomocy
materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 z późn. zm.)
2. Podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 z późn. zm.) dokonuje Rektor w porozumieniu z
uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego, z zachowaniem zasady, że środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 po-
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winny stanowić 60% dotacji, a 40% dotacji może być przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów.
Wysokości miesięczne stypendiów na dany semestr ustala Rektor odrębnym zarządzeniem. Dla stypendium socjalnego w zależności od dochodu rodziny studenta, dla
stypendium specjalnego w zależności od stopnia niepełnosprawności, dla najlepszych
studentów w zależności od uzyskanej średniej w poprzednim roku akademickim i innych
osiągnięć ( naukowych, sportowych, artystycznych).
3. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust.3 pkt 1 i 3 nie może
być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w
przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
4. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż te
związane z pomocą materialną dla studentów.
5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu.
§8
W przypadku, gdy Uczelnia poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego
świadczenia pomocy materialnej co do występujących w sprawie okoliczności mających
wpływ na prawo do tych świadczeń, niezwłocznie powiadamia studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowej dokumentacji.
§9
.Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
wykonawczym samorządu studentów.
§9a
1) Student, który pobrał nienależne świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany
do ich zwrotu.
2) Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
a. świadczenia pomocy materialnej wypłacone mimo zaistnienia okoliczności
powodujących ustanie lub wstrzymanie prawa do świadczeń pomocy materialnej;
b. świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia, w tym fałszywej dokumentacji, albo w innych przypadkach świadomego
wprowadzenia w błąd przez studenta organów Uczelni;
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c. świadczenia pomocy materialnej przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu rażącego naruszeniem prawa albo
świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do
świadczenia pomocy materialnej.
STYPENDIA SOCJALNE
§ 10
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie
3. Miesięczna wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.
4. Wysokość stypendium socjalnego dla poszczególnych progów dochodowych ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego, w
oparciu o kwotę dotacji oraz liczbę uprawnionych studentów.
§ 11
1. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium w
semestrze zimowym składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa
się w terminie do 10 marca.
2. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa pisemnie, telefonicznie
lub w wersji elektronicznej studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie
7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania
wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
§ 12
Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:
1) skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa, dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek rodzeństwa lub dziecka;
2) zaświadczenie szkoły lub uczelni w przypadku rodzeństwa lub dziecka, które ukończyło 18 lat;
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3) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym
odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez
członków rodziny w ostatnim roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b) zaświadczenie o odprowadzanych składkach zdrowotnych:
- w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą mogą
to być deklaracje PIT lub DRA, zaświadczenie z ZUS,
- w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – zaświadczenie
o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ostatnim
roku kalendarzowym, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne,
d) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w ostatnim roku kalendarzowym innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ostatnim roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,
f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo
oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
i) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych

str. 7 z 16

alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku
lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
alimentów,
j) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
k) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu
z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;
4) kopię aktów zgonu rodziców studenta;
5) zaświadczenie z właściwego Urzędu Miasta (Gminy) o zameldowaniu studenta.
6) inne dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji, o które może poprosić Komisja Stypendialna
§ 13
1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala w drodze zarządzenia Rektor w porozumieniu z
uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego.
2. Dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255
z późń. zm.) z uwzględnieniem:
1)

przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o koszty
uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

2)

deklarowanych w oświadczeniu dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

3)

innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. renty, zasiłki chorobowe, dodatki
branżowe, kombatanckie, świadczenia pieniężne itd.,

4)
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dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego.

3. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego
corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane
w dzierżawę z wyjątkiem:
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego
się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,
2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną,
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
5. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego
w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 5 , dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
6. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości
Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza
się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
7. Miesięczna wysokość dochodu rodziny studenta oznacza przeciętny miesięczny dochód
członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium.
8. W przypadku gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił
podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie
i stypendium mieszkaniowego, sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje
się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu.
9. Przez utratę dochodu, o którym mowa w ust. 9, rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
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3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej
lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
10. W przypadku gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym
poprzedzającym przyznanie stypendium, do wniosku o ustalenie prawa do stypendium
student powinien dołączyć zaświadczenie lub inny dowód potwierdzający fakt utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
11. W przypadku gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód rodziny stanowił
podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, sytuacja dochodowa rodziny uległa poprawie na skutek uzyskania przez członka rodziny dochodu, prawo do świadczeń
ustala się na podstawie dochodu powiększonego o uzyskany dochód.
12. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 12, może być spowodowane wyłącznie:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
§ 14
1. 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,
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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.
2. Samodzielne zamieszkanie małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do uznania dochodowości studenta za zerową.
3. Student jest samodzielny finansowo, jeśli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy
od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie
odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź z jednym z nich.
4. W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo, do dochodu stanowiącego podstawę ustalania wynagrodzenia miesięcznego warunkującego przyznanie stypendium
nie wlicza się dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
§ 15
1. W przypadku gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji.
2. 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. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się
członka rodziny przebywającego w tej instytucji.
3. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust. 1 i 2,
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 szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
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4. W przypadku gdy rodzina lub student utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje
się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, który ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego,
ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późń. zm.).
5. W przypadku gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
6. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych
lub kartą podatkową, dochód członka rodziny pomniejsza się o należne: składki na
ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek
dochodowy.
7. 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
tym roku.
8. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sadową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego wlicza się
alimenty w otrzymywanej wysokości.
9. Do dochodu rodziny nie wlicza się:
1) świadczeń, o których jest mowa w § 15 ust. 1 i 2;
2) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne”;
3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
z późń. zm.).
4) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób.
5) Świadczeń pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych i opiekuńczych
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STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§16
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytuł
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po złożeniu odpowiedniego wniosku.
2. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o
niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od
stopnia niepełnosprawności.
4. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza :
1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczona na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) stała i/albo długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników w celu uzyskania określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o
zaliczeniu do I grupy inwalidów.
5. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) całkowita niezdolność do pracy orzeczona na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
6. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) częściowa niezdolność do pracy orzeczona na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.
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§ 16a
1. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w tracie
roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca
po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
2. 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.
3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
stanowiącego kontynuacje poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia
tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§ 17
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na okres roku akademickiego i może je otrzymać student, zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych który spełnia łącznie następujące warunki:
1) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów;
2) do końca roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem
Studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia semestru studiów na danym kierunku ;
3) został wpisany na kolejny rok studiów.
4) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i 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.
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3. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów, odrębnym zarządzeniem ustala wysokość stypendiów na dany semestr.
4. Stypendium Rektora przyznawane jest po złożeniu wniosku przez studenta.
5. Decyzje w sprawie przyznania stypendium podejmowane są w terminie do 15 listopada, a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego do 31 marca.
6. Stypendium Rektora może otrzymać maksymalnie 10 % studentów z każdego kierunku studiów prowadzonych na Uczelni według stanu na dzień 31 października danego roku akademickiego., co oznacza iż stypendia dla najlepszych studentów będą
przyznawane według listy rankingowej. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów
jest mniejsza niż 10, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
7. W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na
danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, Komisja
stypendialna ustala kryteria pozwalające przyznać stypendium tylko uprawionej liczbie
osób
8. Ustalone na dany rok akademicki kryteria, o których mowa w ust.7 zostają ogłoszone na
stronie internetowej uczelni w postaci decyzji Rektora podjętej w porozumieniu z samorządem.
9. Na podstawie wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały
złożone wnioski.
ZAPOMOGI
§ 18
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta
3. Do zdarzeń które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: utratę pracy, kradzież, pożar, powódź, ciężka choroba
studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.
4. O zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka/dzieci może ubiegać się jedno z rodziców
dziecka, będące studentem EWSPA, wyłącznie jeśli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.
5. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
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6. Zdarzenia podane przez studenta jako podstawa do ubiegania się o zapomogę należy
udokumentować.
7. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, przy czym jedno
zdarzenie losowe uprawnia do otrzymania tylko jednej zapomogi.
8. Student przebywający na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia
dziecka może otrzymać zapomogę.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 19
1. We wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012.572 z późn. zm.)
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 października 2016 r.

Rektor
Prof. nadzw. EWSPA, dr Dariusz Czajka
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