
(Dział MłodzieŜowy – 2009) 

ZARZĄDZENIE  Nr 103/2009 
Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 18 września 2009 r. 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza   się   Regulamin   ustalania   wysokości,   przyznawania  i   wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej 
Regulaminem, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zobowiązuje   się   Dziekanów   wydziałów   do   wprowadzenia   i   przestrzegania 
postanowień zawartych w Regulaminie, o którym mowa w § 1. 
 

§ 3. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierza się  Prorektorowi  do 
spraw Studenckich. 
 

§ 4. Traci moc: 
1/ zarządzenie Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2009 r. 
 
 
 
 

    
 
 

      
 

       prof. dr hab. Marek Bojarski 
        R E K T O R  
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Załącznik  
do zarządzenia Nr 103/2009 
z dnia 18 września 2009 r. 

 
 

REGULAMIN 
USTALANIA  WYSOKO ŚCI,  PRZYZNAWANIA  I  WYPŁACANIA  

ŚWIADCZE Ń  POMOCY  MATERIALNEJ  
DLA  STUDENTÓW  UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO 

 
 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznaje się ze środków funduszu 
pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym. 

 
2. Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studenckiego dokonuje 

podziału dotacji na poszczególne formy pomocy materialnej dla studentów. 
 

3. Środki z dotacji z budŜetu państwa przeznaczone na stypendia i inne świadczenia 
socjalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 6, 7, 8 nie mogą być niŜsze niŜ środki 
przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, o których mowa w § 2 ust. 
1 pkt 3. 

 
4. Sposób podziału środków pomiędzy wydziały oraz terminy składania dokumentacji 

ustala Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studenckiego. 
 

§ 2 
 

1. Student moŜe ubiegać się o pomoc materialną z przeznaczonych na ten cel środków  
w formie: 

1/ stypendium socjalnego, 
2/ stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 
3/ stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, 
4/ stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 
5/ stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, 
6/ stypendium na wyŜywienie, 
7/ stypendium mieszkaniowego, 
8/ zapomogi. 
 

2. W przypadku, gdy Dziekan podejmujący decyzję w sprawie przyznania świadczeń,  
o których mowa w ust. 1, ma wątpliwości co do występujących w sprawie 
okoliczności, mających wpływ na prawo do przyznania świadczeń i ich wysokość, 
wzywa studenta do złoŜenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych 
dokumentów w wyznaczonym terminie, nie dłuŜszym niŜ 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. Wszelka korespondencja ze strony dziekanatu – dla celów dowodowych – 
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winna odbywać się przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub 
drogą elektroniczną za potwierdzeniem i musi być przechowywana w dokumentacji 
stypendialnej studenta w formie papierowej.  
W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów, 
Dziekan pozostawia wniosek o świadczenie bez rozpatrzenia. 

 
3. W przypadku wykazania dochodów, których wysokość budzi uzasadnione 

zastrzeŜenie, Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zwrócenia się do 
odpowiedniego urzędu o sprawdzenie sytuacji materialnej wnioskodawcy. 

 
§ 3 

 
1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7 i 8 są przyznawane przez 

Dziekana na wniosek studenta. Stypendium za wyniki w nauce moŜe być takŜe 
przyznane przez Dziekana bez konieczności składania wniosku przez studenta,  
z wyjątkiem stypendiów dla studentów pierwszego roku uzupełniających studiów 
magisterskich, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej Uczelni.  

 
2. Na wniosek właściwego organu Samorządu Studenckiego, Dziekan powołuje 

Wydziałową Komisję Stypendialną do spraw przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów.  

 
3. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 
 

4. Świadczenia pomocy materialnej pobrane na podstawie nieprawdziwych danych 
podlegają zwrotowi.  
Dziekan, w przypadku stwierdzenia podania przez studenta nieprawdziwych danych, 
moŜe skierować sprawę do Rektora, z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego. 
 

5. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia sportowe przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego na 
wniosek Rady Wydziału. Szczegółowe zasady przyznawania tych stypendiów 
określają odrębne przepisy. 

 
§ 4 

 
1. Student moŜe otrzymywać stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 i 7  

w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy, to jest od października do 
czerwca lub do lutego w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem 
studiów, trwa jeden semestr. 

 
2. Stypendia wypłacane są co miesiąc według harmonogramu zatwierdzonego przez 

Rektora. 
 

3. Ostatnim miesiącem wypłaty stypendiów dla studentów ostatniego roku studiów jest 
miesiąc, w którym student złoŜył egzamin dyplomowy, z zastrzeŜeniem ust. 1 i 4. 
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4. Studentowi, który złoŜył egzamin dyplomowy w terminie wcześniejszym niŜ ten,  
o którym mowa w ust. 1 pozostałą kwotę stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 
wypłaca się jednorazowo, nie później niŜ w terminie 30 dni od daty ukończenia 
studiów.  

 
  § 5 

 
Dziekan pozbawia studenta prawa do przyznanych świadczeń pomocy materialnej  
w przypadku: 

1/ skreślenia z listy studentów, 
2/ zawieszenia w określonych prawach prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej, z którego wynikać będzie pozbawienie prawa do korzystania ze 
świadczeń pomocy materialnej. 

 
§ 6 

 
Student ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej zobowiązany jest 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 14 dni od uzyskania informacji  
o przyznanych świadczeniach, złoŜyć w dziekanacie stosowne oświadczenie o zapoznaniu 
się z treścią decyzji Dziekana. 

 
 

II.  Stypendium socjalne, mieszkaniowe, stypendium na wyŜywienie  
i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

 
§ 7 

 
1. Stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyŜywienie moŜe otrzymać student 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na osobę nie 
przekracza wysokości, o której mowa w § 11 ust. 1. 

 
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŜe otrzymać student, którego 

niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. 
 

3. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest wyŜszy niŜ suma kwot 
określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 139, poz. 992,  
z późniejszymi zmianami) student składa jedynie stosowne oświadczenie.   

 
§ 8 

 
1. Stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych jest przyznawane od następnego miesiąca po dacie złoŜenia  
w dziekanacie kompletnego wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów.  

 
2. Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane od danego miesiąca o ile student złoŜy 

wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów do 5-go dnia danego miesiąca. 
Dotyczy to zarówno studentów mieszkających w domu studenckim, jak i studentów 
mieszkających w obiekcie innym niŜ dom studencki 
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§ 9 
 

1. Stypendium mieszkaniowe moŜe otrzymać student studiów stacjonarnych, znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu zamieszkania: 

1/ w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki, jeŜeli 
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu 
uniemoŜliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, 

2/ z niepracującym małŜonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim 
lub w obiekcie innym niŜ dom studencki. 

 
2. Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium mieszkaniowe,  

a mieszkający w obiekcie innym niŜ dom studencki do wniosku o przyznanie 
stypendium mieszkaniowego dołącza kopię umowy najmu lokalu. 

 
3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 stosuje się równieŜ, gdy student stara się  

o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania z niepracującym małŜonkiem lub 
dzieckiem studenta. 

 
4. Student ubiegający się o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania  

z niepracującym małŜonkiem składa w dziekanacie wraz z wnioskiem zaświadczenia 
wymienione we wniosku stypendialnym dotyczącym małŜonka.  

 
5. Stypendium mieszkaniowe przysługuje za pełne miesiące zakwaterowania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki, zgodnie z przedłoŜonym przez 
studenta zaświadczeniem o zamieszkaniu wystawionym przez administrację domu 
studenckiego lub umową najmu.  

 
6. Student ma obowiązek powiadomienia Uniwersytetu, w terminie 7 dni od momentu 

zdarzenia, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu pobranych 
świadczeń, o: 

1/ rezygnacji swojej, swojego małŜonka lub dziecka z zakwaterowania  
w domu studenckim, 

2/ wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy najmu, 
3/ podjęciu pracy przez małŜonka, który zamieszkiwał z nim jako małŜonek 

niepracujący. 
 

7. W przypadku zmiany stałego miejsca zamieszkania na miejsce, z którego dojazd do 
Uniwersytetu jest moŜliwy lub nie utrudnia w znacznym stopniu studiowania, student 
zobowiązany jest zwrócić stypendium mieszkaniowe, pobrane po dniu tej zmiany. 

 
§ 10 

 
Stypendium mieszkaniowego i na wyŜywienie nie wypłaca się studentom w okresie 
odbywania praktyk, jeŜeli Uniwersytet Wrocławski pokrywa koszty zakwaterowania  
i wyŜywienia. 
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§ 11 
 

1. Z początkiem kaŜdego semestru Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym 
Samorządu Studenckiego ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta 
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie  
i stypendium mieszkaniowe. 

 
2. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, nie moŜe być niŜsza niŜ kwota, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(tekst jednolity z 2008 r.: Dz. U. Nr 115, poz. 728, z późniejszymi zmianami) oraz 
wyŜsza niŜ suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 139, 
poz. 992, z późniejszymi zmianami). 

 
§ 12 

 
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  
o stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe 
uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1/ studenta, 
2/ małŜonka studenta, a takŜe będące na utrzymaniu studenta lub jego małŜonka 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26. rok 
Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek, 

3/ rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich 
utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia,  
a jeŜeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz 
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

 
§ 13 

 
Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania 
się o stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe ustala 
się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, z uwzględnieniem § 12 z zastrzeŜeniem, Ŝe do dochodu nie wlicza się: 

1/ dochodów, o których mowa w § 12 pkt 3 niniejszego Regulaminu, jeŜeli student 
jest samodzielny finansowo, 

2/ świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, 
3/ świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, 

4/ świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.: Dz. U.  
Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). 

 
§ 14 

 
1. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyŜywienie  

i stypendium mieszkaniowego student składa oświadczenie o liczbie członków 
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
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2. Student jest zobowiązany udokumentować wysokość dochodów osób wymienionych 

w § 12 uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,  
w którym student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 

 
§ 15 

 
1. Student jest samodzielny finansowo, jeŜeli on lub jego małŜonek spełnia łącznie 

następujące warunki: 
1/ posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
2/ posiada stałe źródło dochodów w roku bieŜącym, 
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 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim 
miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta  
z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złoŜenia wniosku  
o przyznanie stypendium, 

4/ nie złoŜył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  
z rodzicami bądź jednym z nich. 

 
2. Student jest zobowiązany do udokumentowania posiadania stałego źródła dochodów 

określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. 
 

§ 16 
 

W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania 
się o stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe 
przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na 
podstawie powierzchni uŜytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi 
zmianami).  
W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 
pozarolniczych dochody te sumuje się. 

 
§ 17 

 
1. Stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe 

przyznaje się na semestr, z zastrzeŜeniem § 18. 
 
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na semestr, jednak 

nie dłuŜej niŜ na okres waŜności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z 
zastrzeŜeniem § 18. 
 

3. Po zakończeniu semestru zimowego student pobierający stypendia, o których mowa w 
§ 2 ust. 1 pkt 1, 2,  6, 7 w tym semestrze, w przypadku gdy jego sytuacja materialna 
nie uległa zmianie, składa w dziekanacie, w terminie do końca lutego, wypełnioną 
I część oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2  do niniejszego 
Regulaminu, bez konieczności przedkładania nowych zaświadczeń. 
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4. W przypadku zmiany sytuacji materialnej studenta spowodowanej uzyskaniem 

dochodu lub zmniejszeniem się liczby członków rodziny w trakcie semestru 
zimowego student jest zobowiązany przedłoŜyć w dziekanacie stosowane 
zaświadczenie. Dochody uzyskane lub zmniejszenie się liczby członków rodziny są 
uwzględniane  przy przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej na semestr letni. 
 

5.  Po zakończeniu semestru zimowego student pobierający stypendium mieszkaniowe  
w tym semestrze, w przypadku gdy nie zmienił dotychczasowego miejsca 
zamieszkania we Wrocławiu, składa w dziekanacie, w terminie do końca lutego, 
wypełnioną II część oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego Regulaminu, bez konieczności przedkładania nowych zaświadczeń.    

 
§ 18 

 
1. Student moŜe zawiadomić dziekanat o zmianie sytuacji materialnej mającej wpływ na 

zwiększenie wysokości przyznanych świadczeń pomocy materialnej.  Dotyczy to 
dochodu utraconego w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych  lub 
zwiększenia liczby członków rodziny. 
 

2. W przypadku, gdy wymaga tego słuszny interes studenta,  Dziekan moŜe zwiększyć 
wysokość przyznanych świadczeń pomocy materialnej  w sytuacji, o której mowa w 
ust. 1. Zwiększenie świadczeń pomocy materialnej następuje od miesiąca 
następującego po dacie złoŜenia w dziekanacie wniosku o uznanie dochodu jako 
utraconego wraz z kompletem dokumentów poświadczających fakt utraty dochodu i 
jego wysokość lub wniosku o uwzględnienie nowego członka rodziny. 

 
§ 19 

 
1. Wysokość stypendium socjalnego, stypendium na wyŜywienie, stypendium 

mieszkaniowego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się  
w oparciu o wielkość środków na nie przeznaczonych i ilość wniosków złoŜonych 
przez studentów. 

 
2. Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studenckiego ustala 

wysokość kwot świadczeń socjalnych w zaleŜności od dochodu przypadającego na 
osobę w rodzinie studenta. 

 
§ 20 

 
Dziekan moŜe zawiesić wypłaty pobieranych przez studenta stypendiów, jeŜeli: 

1/ wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 
2/ w innych uzasadnionych przypadkach. 

 
§ 21 

 
1. W przypadku przedłuŜenia terminu zaliczenia semestru, Dziekan przyznaje 

stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie, stypendium mieszkaniowe  
i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych od następnego miesiąca po 
uzyskaniu zaliczenia. 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan moŜe odstąpić od zasady, o której 

mowa w ust. 1 i przyznać studentowi - do momentu uzyskania wpisu na semestr - 
świadczenia socjalne w wysokości do 50% kwoty, którą student mógłby otrzymać  
w przypadku zaliczenia semestru, zaś stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych równieŜ w pełniej wysokości. 

 
§ 22 

 
1. Stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe nie 

przysługuje studentowi, który: 
1/  przebywa na urlopie, 
2/ ma przerwę w studiach,  
3/ powtarza niezaliczone przedmioty, z wyjątkiem sytuacji, gdy student 

jednocześnie kontynuuje studia na semestrze (roku) wyŜszym w pełnym 
zakresie. 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a mianowicie: pełnego sieroctwa, 

powaŜnej lub długotrwałej choroby studenta lub członka jego rodziny, wyjątkowo 
trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej studenta, Dziekan moŜe przyznać 
świadczenia socjalne lub niektóre z nich studentowi, o którym mowa w ust. 1  
pkt 1 i 3 w wysokości pełnej lub obniŜonej. 

 
3. W przypadku uzyskania przez studenta urlopu obejmującego okres poprzedzający 

złoŜenie wniosku o ten urlop, Dziekan, na wniosek studenta, moŜe odstąpić od 
wymogu zwrotu świadczeń socjalnych pobranych w tym okresie. 

 
§ 23 

 
1. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na 

drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie  
i stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba Ŝe kontynuuje on studia po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego 
magistra, jednak nie dłuŜej niŜ przez okres 3 lat.  

 
2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, moŜe otrzymać 

stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie, stypendium mieszkaniowe oraz 
stypendium za wyniki w sporcie na jednym z kierunków (dotyczy to równieŜ studiów 
na innej uczelni), według własnego wyboru, a stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce na kaŜdym z kierunków. 
W tym celu student zobowiązany jest złoŜyć w dziekanacie stosowne oświadczenie. 
Student, który traci uprawnienia do świadczeń socjalnych na wybranym przez siebie 
kierunku, nie moŜe ubiegać się o te świadczenia na innym kierunku. 

 
3. Student jest zobowiązany powiadomić dziekanat wydziału, na którym pobiera 

stypendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe  
o wysokości pobieranego stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na innych 
wydziałach. 
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§ 24 
 

1. Z początkiem kaŜdego semestru Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym 
Samorządu Studenckiego ustala kwotę, której nie moŜe przekroczyć łączna 
miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium na wyŜywienie  
i stypendium mieszkaniowego oraz stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 
pobieranych na Uniwersytecie Wrocławskim. Kwota ta nie moŜe być większa niŜ 90% 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, 
ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

 
2. W przypadku, gdy suma wszystkich stypendiów przyznanych studentowi 

przekroczyłaby kwotę, o której mowa w ust. 1, wówczas student moŜe wybrać, które 
stypendium zostanie obniŜone do w/w kwoty. W tym celu student składa w 
dziekanacie lub dziekanatach, jeŜeli studiuje na róŜnych wydziałach, stosowne 
oświadczenia. 

 
 

III.  Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 
 

§ 25 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce moŜe otrzymać student, który: 
1/ zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów zgodnie z „Regulaminem studiów 

w Uniwersytecie Wrocławskim”, w terminie do dnia 30 września lub do dnia 28 
lutego (w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru 
letniego) - decyduje data ostatniego wpisu w indeksie, 

2/ złoŜył w dziekanacie indeks w terminie do dnia 5 października lub do dnia 5 
marca (w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru 
letniego). Dziekanat zobowiązany jest potwierdzić pisemnie w indeksie datę jego 
złoŜenia. JeŜeli dzień 5 października lub 5 marca przypada na dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na najbliŜszy dzień roboczy,  

3/ uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen, która klasyfikuje go na liście 
rankingowej obejmującej nie więcej niŜ 15% najlepszych studentów na danym 
wydziale. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustala Dziekan, po zasięgnięciu 
opinii właściwego organu Samorządu Studenckiego lub Komisji, o której mowa  
w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Wykaz przedmiotów do obliczenia średniej 
dla celów stypendium za wyniki w nauce ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii 
właściwego organu Samorządu Studenckiego lub Komisji, o której mowa w § 3 
ust. 2 z zastrzeŜeniem § 27 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Średnia ocen to średnia 
arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów  
z przedmiotów ujętych w wykazie ustalonym przez Dziekana,  

4/ w poprzednim roku studiów nie powtarzał niezaliczonych przedmiotów,  
z wyjątkiem sytuacji, gdy student jednocześnie kontynuował studia na semestrze 
(roku) wyŜszym w pełnym zakresie, 

5/ nie był karany dyscyplinarnie w roku akademickim, za który nabywa prawo do 
stypendium za wyniki w nauce. Student, który zaliczył poprzedni rok studiów  
w innej Uczelni lub na innym Wydziale Uniwersytetu Wrocławskiego 
zobowiązany jest dołączyć stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt. 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan, na wniosek studenta, moŜe 
przyznać stypendium studentowi, który zaliczył semestr po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, jednak nie później niŜ do dnia 10 listopada lub 20 marca  
(w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego). 

 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan, na wniosek studenta, moŜe 

wyrazić zgodę na złoŜenie indeksu w późniejszym terminie, niŜ przewidziany jest  
w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niŜ do dnia 10 listopada lub 20 marca (w przypadku, 
gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego). Stypendium 
przyznane w tym trybie student moŜe otrzymać od następnego miesiąca po dacie 
złoŜenia wniosku wraz z indeksem i innymi dokumentami wymaganymi przez 
Dziekana. 

 
§ 26 

 
1. Za 100% studentów, z których wylicza się nie więcej niŜ 15% najlepszych studentów, 

o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, przyjmuje się liczbę wszystkich studentów, 
którzy zostali wpisani na bieŜący rok akademicki, z wyjątkiem studentów pierwszego 
roku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku jednolitych studiów 
magisterskich. W przypadku, gdy 15% liczby studentów nie jest liczbą całkowitą, to 
brana jest część całkowita tej wielkości zwiększona o jeden.   

 
2. Lista rankingowa obejmuje studentów spełniających warunki określone w § 25 ust. 1  

i zawiera numery albumów uszeregowane według uzyskanej średniej ocen. 
 

3. Na liście rankingowej nie umieszcza się studentów, którzy spełnili warunki określone 
w § 25 ust. 1, lecz złoŜyli pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów przed 
terminem jej ogłoszenia. 

 
4. W terminie 3 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego Dziekan tworzy i ogłasza 

listę rankingową. Lista rankingowa moŜe zostać ogłoszona w niepełnej postaci, 
ograniczonej do osób spełniających wszystkie warunki określone w § 25 ust. 1.  

 
5. Lista, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt 3 zostaje powiększona w przypadku, gdy zostali 

uwzględnieni wszyscy studenci, którzy na ostatnim miejscu listy rankingowej 
posiadają taką samą średnią ocen. 

 
6. Lista, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt 3 moŜe zostać powiększona w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia wniosków studentów, o których mowa w § 25 ust. 2 i 3. 
 

7. Ostateczna wersja listy rankingowej, która została utworzona zgodnie z ust. 4 zostaje 
ogłoszona przez Dziekana najpóźniej do dnia 15 listopada lub do 31 marca (w 
przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego).  

 
8. Po ogłoszeniu listy rankingowej, o której mowa w ust. 6 nie dokonuje się Ŝadnych 

korekt, z wyjątkiem umieszczenia na niej studentów, których odwołania Rektor 
rozpatrzył pozytywnie. Liczba tych studentów powiększa listę, o której mowa  
w § 25 ust. 1 pkt 3. 
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9. W przypadku, gdy Rektor pozytywnie rozpatrzył odwołania studentów, o których 
mowa w § 25 ust. 2 i 3, wysokość przyznanego im stypendium za wyniki w nauce 
moŜe być niŜsza niŜ stypendium przyznanego studentom, którzy spełnili warunki 
określone w § 25 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego Regulaminu. 

 
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Ministra 

za osiągnięcia w nauce Dziekan moŜe przyznać stypendium za wyniki w nauce 
najlepszym studentom spoza listy rankingowej, którzy spełnili warunki określone  
w § 25 ust. 1. 

 
11. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy rankingowej, o której mowa w ust. 4 studenci, 

którzy nabyli prawo do stypendium za wyniki w nauce są zobowiązani sprawdzić, czy 
zostali umieszczeni na liście oraz, czy ustalona dla nich średnia ocen jest prawidłowa 
a stwierdzone rozbieŜności wyjaśnić w dziekanacie.  

 
§ 27 

 
1. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia moŜe otrzymać stypendium za 

wyniki w nauce, jeŜeli: 
1/ rozpoczął studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, 
2/ spełnił kryteria, o których mowa w § 25 ust. 1, 
3/ złoŜył wniosek o przyznanie stypendium (według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 3 do niniejszego Regulaminu) w terminie, o którym mowa w § 25 ust. 1 
(dotyczy wyłącznie studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innej 
Uczelni). 

 
2. Do średniej ocen, o której mowa w  § 25 ust. 1 pkt 3 nie wlicza się oceny z pracy 

licencjackiej oraz oceny z egzaminu licencjackiego. 
 
3. Dla potrzeb stypendium za wyniki w nauce ustala się, Ŝe w przypadku, gdy skala ocen 

w Uczelni, z której zostali przyjęci studenci pierwszego roku studiów drugiego 
stopnia, jest szersza niŜ skala ocen w Uniwersytecie Wrocławskim, wszystkie oceny 
powyŜej oceny bardzo dobrej traktuje się jako ocenę bardzo dobrą. 

 
4. Średnia ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia uprawnia studenta, 

kontynuującego naukę na kilku kierunkach w Uniwersytecie Wrocławskim, do 
otrzymania stypendium za wyniki w nauce wyłącznie na jednym kierunku. 

 
§ 28 

 
1. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce, sprawy 

organizacyjne związane z miejscem składania indeksów przez uprawnionych 
studentów ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu 
Studenckiego lub Komisji, o której mowa w § 3 ust. 2 i po zatwierdzeniu przez 
Rektora podaje do wiadomości studentów w terminie do dnia 30 czerwca. 

 
2. Wysokość stypendium za wyniki w nauce ustala Dziekan, po zasięgnięciu opinii 

właściwego organu Samorządu Studenckiego lub Komisji, o której mowa w § 3 ust. 2 
niniejszego Regulaminu i niezwłocznie podaje do wiadomości studentów. 



(Dział MłodzieŜowy  – 2009) 13

 
3. Wysokość stypendium za wyniki w nauce ustalana jest na semestr i jest uzaleŜniona od 

wielkości środków finansowych posiadanych przez Uniwersytet Wrocławski na ten cel.   
 

§ 29 
 

1. Prawo do stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na okres do 9 miesięcy,  
z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa 
jeden semestr, to jest: 

1/ od października do czerwca lub 
2/ od marca do lutego, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (przypadku, gdy 

studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego). 
 

2. Student, który nabył prawo do stypendium za wyniki w nauce i otrzymał zgodę na 
przerwę w studiach lub powtarzanie niezaliczonych przedmiotów, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy student jednocześnie kontynuuje studia na semestrze (roku) wyŜszym  
w pełnym zakresie moŜe otrzymać to stypendium po ponownym wpisie na semestr,  
w wysokości obowiązującej w roku akademickim, w którym student będzie pobierał 
to stypendium.  

 
3. Stypendia są wypłacane co miesiąc, według harmonogramu zatwierdzonego przez 

Rektora, począwszy od listopada z wyrównaniem od października lub od kwietnia  
z wyrównaniem od marca (w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają 
się od semestru letniego). 
 

§ 30 
 

Student, który podjął naukę na kilku kierunkach w Uniwersytecie Wrocławskim, moŜe 
otrzymać stypendia za wyniki w nauce na kaŜdym kierunku. 

 
§ 31 

 
W przypadku powrotu na studia po reaktywacji, stypendium za wyniki w nauce nie 
przysługuje studentowi przez rok od daty reaktywacji. 

 
§ 32 

 
1. Stypendium za wyniki w sporcie moŜe otrzymać student po zaliczeniu pierwszego 

roku studiów lub student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych  
w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który: 

1/ złoŜył w dziekanacie do dnia 5 października lub 5 marca (w przypadku, gdy 
studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego): 
a) indeks, 
b) podanie wraz z uzasadnieniem, 
c) zaświadczenia klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której  

brał udział we współzawodnictwie sportowym. 
JeŜeli dzień 5 października lub 5 marca przypada na dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin ten ulega przesunięciu na najbliŜszy dzień roboczy,  

2/ osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym w poprzednim roku akademickim, 
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3/ nie był karany dyscyplinarnie w roku akademickim, za który nabywa prawo do 
stypendium za wyniki w sporcie. Student, który zaliczył poprzedni rok studiów 
w innej Uczelni lub na innym Wydziale Uniwersytetu Wrocławskiego 
zobowiązany jest dołączyć stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt. 

 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan moŜe przyznać stypendium za 

wyniki w sporcie studentowi, który złoŜył obowiązujące dokumenty po terminie,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie później jednak niŜ do dnia 10 listopada lub 20 
marca (w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru 
letniego). 
 

§ 33 
 

1. Prawo do stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest na okres do 9 miesięcy,  
z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa 
jeden semestr, to jest: 

1/ od października do czerwca lub 
2/ od marca do lutego, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (przypadku, gdy 

studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego). 
 

2. Wysokość stypendium za wyniki w sporcie ustala na początku kaŜdego roku 
akademickiego Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu 
Studenckiego, przy czym po semestrze zimowym Rektor, w porozumieniu z Zarządem 
Uczelnianym Samorządu Studenckiego, moŜe podjąć decyzję o podwyŜszeniu lub 
obniŜeniu wysokości przyznanego stypendium.  

 
3. Student spełniający jednocześnie kryteria określone w § 25 ust. 1 i § 32 ust. 1 moŜe 

otrzymać stypendium za wyniki w sporcie podwyŜszone o 70% kwoty, o której mowa 
w § 28 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

 
§ 34 

 
Student moŜe otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie lub stypendium za wyniki  
w nauce, albo stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, albo 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 (tekst jednolity z 2007 r.: Dz. U.  
Nr 226, poz. 1675, z późniejszymi zmianami). Student dokonuje wyboru, które z wyŜej 
wymienionych stypendiów będzie pobierał, składając stosowne oświadczenie 

 
IV.  Zapomoga 

 
§ 35 

 
1. Zapomoga losowa jest doraźną, bezzwrotną formą pomocy dla studentów i moŜe być 

przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej.  

 
2. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie 

zapomogi zalicza się w szczególności: śmierć najbliŜszego członka rodziny, cięŜką 
chorobę studenta lub członka jego najbliŜszej rodziny, klęskę Ŝywiołową (np.: poŜar, 
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powódź), kradzieŜ i inne okoliczności, na skutek których student znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

 
3. Zdarzenie podane przez studenta za przyczynę ubiegania się o zapomogę musi być 

udokumentowane zaświadczeniami właściwego organu lub instytucji.  
 

4. Student moŜe otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku 
akademickim. 

 
5. Wysokość zapomogi losowej uzaleŜniona jest od sytuacji w jakiej znalazł się student. 

 
6. Minimalną i maksymalną wysokość zapomogi określa z początkiem kaŜdego roku 

akademickiego Rektor w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu 
Studenckiego. 

 
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan moŜe przyznać zapomogę  

w kwocie wyŜszej niŜ ta, o której mowa w ust. 6, po uzyskaniu zgody Rektora. 
 
 

V.  Korzystanie z miejsc w domach studenckich 
 

§ 36 
 

1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi 
studiów stacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego, któremu codzienny dojazd do 
Uczelni uniemoŜliwiałby lub utrudniałby studiowanie. Przyznanie miejsca w domu 
studenckim jest równieŜ uzaleŜnione od sytuacji materialnej studenta. 

 
2. Studenci studiów niestacjonarnych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych Uczelni 

mogą otrzymać miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Wrocławskiego w miarę 
posiadania wolnych miejsc. 

 
3. Miejsce w domu studenckim jest przyznawane na okres do 9 miesięcy (od 

października do czerwca). 
 

4. Szczegółowe zasady przydziału miejsc w domach studenckich ustala Rektor  
w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studenckiego i ogłasza do dnia  
31 maja kaŜdego roku. 

 
 

VI.  Postanowienia końcowe 
 

§ 37 
 

Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie 
przez Rektora w porozumieniu z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studenckiego. 

 
§ 38 

 
Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu naleŜy do Rektora. 
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§ 39 

 
Wszelkie kompetencje Rektora lub Dziekana, wynikające z niniejszego Regulaminu 
wykonują odpowiednio: 

1/ z upowaŜnienia Rektora – Prorektor ds. Studenckich, 
2/ z upowaŜnienia Dziekana – Prodziekan. 

 
§ 40 

 
1. Od decyzji Dziekana dotyczącej pomocy materialnej studentowi przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Rektora. Odwołanie składa się w dziekanacie w terminie  
14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 
2. Od decyzji Rektora studentowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Skargę składa się za we właściwym dziekanacie w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania decyzji Rektora.  
 

3. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 
1,2,3,6,7 i 8, jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r.: 
Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami). 
 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3  powinna zawierać: oznaczenie organu, datę wydania, 
oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 
faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie słuŜy od dniej odwołanie lub 
moŜliwość zaskarŜenia, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego osoby upowaŜnionej do wydania decyzji.  
 

5. Decyzję doręcza się na piśmie za pokwitowaniem odbioru, osobiście lub za 
pośrednictwem poczty.  

 
§ 41 

 
1. Nadzór nad postanowieniami niniejszego Regulaminu sprawuje Rektor. 
 
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Rektor moŜe uchylić decyzję Dziekana 

niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
lub niniejszego Regulaminu. 

§ 42 
 

1. Za właściwe skompletowanie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń 
pomocy materialnej i za prawidłowe wyliczenie dochodu przypadającego na jedną 
osobę w rodzinie studenta, jak równieŜ za wyliczenie średniej ocen dla celów 
stypendialnych odpowiedzialni są pracownicy administracyjni dziekanatu, zajmujący 
się pomocą materialną dla studentów. 

 
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialni są za przygotowanie decyzji 

dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla poszczególnych studentów. 
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Pracownicy dziekanatu zobowiązani są do prawidłowego przekazania decyzji 
zainteresowanym studentom.  
 

3. Nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji związanej z przyznawaniem 
świadczeń pomocy materialnej sprawuje Dziekan. 

 
§ 43 

 
Studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych otrzymują 
pomoc materialną na wydziałach obejmujących kierunki, na których realizują minimum 
programowe. 

 
§ 44 

 
Przepisów niniejszego Regulamin nie stosuje się wobec studentów – cudzoziemców, 
chyba Ŝe odrębne przepisy stanowią inaczej. 
 

§ 45 
 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym, przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz przepisy „Regulaminu studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim”. 

§ 46 
 

Niniejszy Regulamin został uzgodniony z Zarządem Uczelnianym Samorządu 
Studenckiego. 
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                                                                                               Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 
…………………………………………                                           ................................ dnia ...................... 200 ...... 
          (nazwisko i imię studenta) 

………………………………………… 
                 (imię ojca i matki) 

PESEL……………………  Nr albumu…………………  

Student ................  roku w roku akad.............................              Pan(i) Dziekan 

Kierunek …………………………………………………              Wydziału........................................................... 

Forma studiów:  stacjonarne  niestacjonarne                           Uniwersytetu Wrocławskiego 

Rodzaj studiów:  jednolite magisterskie  pierwszego stopnia  drugiego stopnia  
 
.....................................................................................................  
 (adres stałego zamieszkania, ewentualnie telefon) 

..................................................................................................... E-mail......................................................................... 
 (adres zamieszkania w trakcie studiów, ewentualnie telefon) 

                               
(numer konta bankowego – podać, jeŜeli student wnioskuje, aby przyznane świadczenia były przelewane na konto) 

 
Oświadczam, Ŝe nie ukończyłem (-am) dotychczas Ŝadnego kierunku studiów (oświadczenie to nie dotyczy 
studentów, którzy po ukończeniu wyŜszych studiów zawodowych kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu 
magistra).  
Jednocześnie oświadczam, Ŝe nie ubiegam się o stypendium socjalne na innym kierunku zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
...................................... data .................................... 200........            ………………………………...…………!!!  
                                                                                                                     (własnoręczny podpis studenta) 

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić): 

 stypendium socjalnego, 
 stypendium na wyŜywienie, 
 stypendium  mieszkaniowego, 
 stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu  lekkim  umiarkowanym  znacznym. 

                                                                                                                                                                                                                                    
I. Oświadczam, Ŝe rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym:  
 Rodzina oznacza: studenta, rodziców (opiekunów prawnych) oraz pozostające na ich utrzymaniu dzieci 
pobierające naukę do 26 roku Ŝycia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek lub małŜonka i pozostające 
na utrzymaniu studenta dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 
wiek. 
 Student i kaŜdy członek rodziny studenta zobowiązany jest przedłoŜyć stosowne zaświadczenia 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach lub ich braku. Student i kaŜdy członek rodziny studenta, 
który nie figuruje w ewidencji podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest 
przedłoŜyć dodatkowo zaświadczenie Urzędu Skarbowego potwierdzające ten fakt. Wykaz wymaganych 
dokumentów znajduje się na str.  3 i 4 niniejszego załącznika. 
PowyŜsze zaświadczenia składa student i kaŜdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat !!! 
 

       Lp. Nazwisko i imię Data 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce zatrudnienia lub nauki (podać 
równieŜ rok nauki) lub inne źródło 

utrzymania 

1.   Student 
wnioskodawca 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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II. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty, potwierdzające dane zawarte w pkt I. 
 
 
1. ………………………………………………..                         6. ……………………………………………….. 

2. ………………………………………………..                         7. ……………………………………………….. 

3. ………………………………………………..                         8. ……………………………………………..… 

4. ………………………………………………..                         9. ……………………………………………….. 

5. ………………………………………………..                       10. ……………………………………………….. 

UWAGA! 

W przypadku rodzeństwa lub dzieci studenta poniŜej 18 roku Ŝycia wymagane są kserokopie aktu 
urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka, zaś dla uczącego się rodzeństwa lub dzieci 
studenta powyŜej 18 roku Ŝycia wymagane są zaświadczenia o pobieraniu nauki !!! 
 
OŚWIADCZENIE: Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aŜ do 

wydalenia z uczelni włącznie) za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, Ŝe podane 
przeze mnie powyŜej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i obejmują wszystkie źródła 
dochodów mojej rodziny. Jednocześnie zobowiązuję się - bez wezwania - do niezwłocznego 
powiadomienia dziekanatu o kaŜdej zmianie sytuacji materialnej mojej rodziny, mającej 
wpływ na wysokość świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach 
rodzinnych. 
 
 

data ............................................. 200........                                             …………………………………………!!!  
                     (własnoręczny podpis studenta) 

 
Dochód liczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania 
przychodu, naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do 
kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. – tekst 
jednolity – Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992)  
 

 
III. Dochody studenta i jego rodziny, Ŝyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym  

       (wypełnia pracownik Dziekanatu w przypadku braku wydruku komputerowego) 

Lp. Stopień pokrewieństwa 
Dochód 

miesięczny 
Dochód 

miesięczny 
Dochód 

miesięczny 
Dochód 

miesięczny 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  6. Dochody razem     

  7. 
Liczba osób Ŝyjących we wspólnym 
gospodarstwie domowym 

 
 

   

  8. Dochód miesięczny na osobę     

9. Data i podpis pracownika dziekanatu     
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Do wniosku naleŜy dołączyć stosowne dokumenty o dochodach uzyskanych za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej z 
uwzględnieniem dochodów utraconych lub uzyskanych w następnym roku kalendarzowym zgodnie z 
wymogami ustawy o świadczeniach rodzinnych  
  
1.  Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub ich braku  (dochód, tj. przychody pomniejszone o koszty 
uzyskania przychodu, naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie to składa 
student i kaŜdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 lat !!! 
 
2.  Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeŜeli rozliczają się na podstawie przepisów  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
pomniejszonych o naleŜny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  
 
3. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie figurowaniu w ewidencji podatników prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą. Zaświadczenie to składa student i kaŜdy członek rodziny studenta, 
który ukończył 18 lat !!! 
 
4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.  
 
5. Zaświadczenie właściwej instytucji wypłacającej świadczenia niepodlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych - tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późniejszymi zmianami, tj.: 

• renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
• renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w 

przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
• świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym i 

uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 
kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

• dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

• świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

•  emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 
1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

•  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 
oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z 
przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z 
zagranicy, 

• zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o 
systemie ubezpieczeń społecznych, 

• środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej 
pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym 
równieŜ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu 
upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym 
słuŜyć ma ta pomoc, 

•  naleŜności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej 
równowartości diet z tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników 
zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 

• naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 
wojskowych i jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie 
zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia 
aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŜe naleŜności pienięŜne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, 
celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

• naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez 
funkcjonariuszy Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej i Biura Ochrony Rządu, 
obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
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• dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

• alimenty na rzecz dzieci, 
• stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz w 

przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŜe 
inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, 

• kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby 
wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

• naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych 
połoŜonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz 
uzyskane z tytułu wyŜywienia tych osób, 

• dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2006 r. Nr 97, poz. 674), 

• dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

• ekwiwalenty pienięŜne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", 

• ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

• świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
• dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
• dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za 

granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie 
społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

• renty określone 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, 

• zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej, 

• świadczenia pienięŜne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 
 
6. Inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta. 
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OPINIE  …………………………………………………………………………………..…………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………...……………. 

DECYZJA DZIEKANA 

Na podstawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego przyznaję: 

1. stypendium socjalne w wysokości ……………..……………….… zł miesięcznie, na okres od …….….. do ……......... 

2. stypendium na wyŜywienie w wysokości ……………………….... zł miesięcznie, na okres od ………... do ……......... 

3. stypendium mieszkaniowe w wysokości ……….……………….…zł miesięcznie, na okres od …….….. do ……......... 

4. stypendium dla osób niepełnosprawnych w wysokości …………. zł miesięcznie, na okres od …….….. do ……......... 

 

                                 .................................................... 

                                                                                                                                      (data i podpis Dziekana) 

 

OPINIE  …………………………………………………………………………………..…………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………...……………. 

DECYZJA DZIEKANA 

Na podstawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego przyznaję: 

1. stypendium socjalne w wysokości ……………..……………….… zł miesięcznie, na okres od …….….. do ……......... 

2. stypendium na wyŜywienie w wysokości ……………………….... zł miesięcznie, na okres od …….….. do ……......... 

3. stypendium mieszkaniowe w wysokości ……….……………….…zł miesięcznie, na okres od …….….. do ……......... 

4. stypendium dla osób niepełnosprawnych w wysokości …………. zł miesięcznie, na okres od …….….. do ……......... 

 
 

                                .................................................... 

                                                                                                                                      (data i podpis Dziekana) 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu 

……………………………………………………………  
                              (nazwisko i imię) 

PESEL………………………………………………….. 

Student ................  roku w roku akad.  .........................                  Pan(i) Dziekan 

Kierunek  .................................  Nr albumu ………….…                  Wydziału........................................................ 

Forma studiów:  stacjonarne  niestacjonarne                             Uniwersytetu Wrocławskiego 

Rodzaj studiów:  jednolite magisterskie  pierwszego stopnia  drugiego stopnia  
 

....................................................................................   
 (adres stałego zamieszkania, ewentualnie telefon) 
 
....................................................................................   
 (adres zamieszkania w trakcie studiów) 
 
Telefon kontaktowy.................................................................E-mail............................................................................ 

I.    OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z § 17 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

oświadczam, Ŝe moja sytuacja materialna udokumentowana w semestrze zimowym dotycząca przyznania 
świadczeń pomocy materialnej nie uległa zmianie. 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe nie ubiegam się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na 
wyŜywienie  na innym kierunku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aŜ do wydalenia z uczelni 
włącznie) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, Ŝe podane powyŜej informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 

Wrocław, dnia………………………………                                          …………….…………………………..!!!  
                     (własnoręczny podpis studenta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.                       OŚWIADCZENIE dotycz ące stypendium mieszkaniowego 

Zgodnie z § 17 ust. 5 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

oświadczam, Ŝe nadal zamieszkuję.............................................................................................................................. 
              (podać nazwę i adres domu studenckiego lub kwatery) 
 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aŜ do wydalenia z uczelni 
włącznie) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, Ŝe podane powyŜej informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 

Wrocław, dnia………………………………                                          …………….…………………………..!!!  
                     (własnoręczny podpis studenta) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.                      W semestrze letnim proszę o przyznanie nw. świadczeń: (właściwe zakreślić) 

 stypendium socjalnego, 
 stypendium na wyŜywienie, 
 stypendium  mieszkaniowego, 
 stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu  lekkim  umiarkowanym  znacznym. 

 
 
Wrocław, dnia………………………………                                          …………….…………………………..!!!  

                     (własnoręczny podpis studenta) 
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Załącznik Nr 3 
do Regulaminu 

 
 
 

W N I O S E K  

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku studiów uzupełniających magisterskich, 

którzy ukończyli studia licencjackie w innej Uczelni 

 
………………………………………………………. 
 (nazwisko i imię studenta) 

PESEL………………………………………………. 

Student w roku akademickim 200…….../200...........               Pan(i) Dziekan 

Kierunek  ……………………………………………              Wydziału................................................................. 

Nr albumu ………………………………………….              Uniwersytetu Wrocławskiego  

Forma studiów:  stacjonarne  niestacjonarne   

....................................................................................   
 (adres stałego zamieszkania, ewentualnie telefon) 
 
....................................................................................   
 (adres zamieszkania w trakcie studiów) 
 
Telefon kontaktowy............................................................E-mail................................................................................. 

 

                                
(numer konta bankowego – podać, jeŜeli student wnioskuje, aby przyznane świadczenia były przelewane na konto) 
 
 

 

                             Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w roku akademickim 

200……./200……, na podstawie ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów licencjackich  

w ……………………………………………………………………………………………….………… 

(nazwa Uczelni) 
 
 
Do wniosku dołączam: 
 

1. indeks 

2. zaświadczenie z Uczelni potwierdzające fakt niekaralności karą dyscyplinarną w ostatnim roku studiów 

3. inne……………………………………………………………… 

 

Oświadczenie 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej (aŜ do wydalenia z uczelni 
włącznie) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, Ŝe podane powyŜej informacje są 
kompletne i zgodne ze stanem  faktycznym oraz, Ŝe zapoznałem(am) się z regulaminem 
przyznawania stypendium za wyniki w nauce obowiązującym na Wydziale. 

 

 

 …………………………………………  ……………………………………… 
  (data)                     (własnoręczny podpis studenta) 


