
 

Załącznik do zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.  

 
 

Regulamin świadczeń dla studentów  
Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Regulamin określa rodzaje i wysokość świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego,  

zwanego dalej Uniwersytetem lub Uczelnią, szczegółowe kryteria i tryb ich przyznawania i wypłacania, 

sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta, szczegółowe kryteria i tryb zakwaterowania w domu 

studenckim Uniwersytetu stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu, a także tryb powoływania oraz skład 

komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej. Ilekroć mowa jest o Regulaminie, odnosi  

się to do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.  
 

2. W zakresie w nim określonym, Regulamin ma zastosowanie do uczestników studiów doktoranckich 

przyjętych na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, zwanych dalej doktorantami.  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o studencie, rozumie się przez to także doktoranta przyjętego na studia 

doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

 

3. Doktoranci, o których mowa  w ust. 2 tego paragrafu, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa  

w § 2 Regulaminu.  

 

4. Doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej mają prawo do pomocy materialnej określonej w § 2 ust. 2  

i 3 Regulaminu. 

 

5. Na zasadach określonych Regulaminem o świadczenia mogą ubiegać się studenci będący obywatelami 

polskimi, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.  

 

6. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych  

lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ 

wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych, a także do studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych  

w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia  

na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem 

nauki na podstawie przepisów o służbie.  

 
§ 2 

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:  
1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3) zapomogi, 

4) stypendium rektora. 

 

2. Student i doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może ubiegać się o zakwaterowanie w domu 

studenckim Uczelni.  

 

3. Student i doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może ubiegać się o zakwaterowanie w domu 

studenckim Uczelni małżonka lub dziecka. 

 

§ 3 
1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, przyznawane są przez komisję stypendialną  
(zwaną dalej KS), na wniosek studenta, złożony na właściwym formularzu określonym w załącznikach nr 2, 
3, 4, 5 do Regulaminu. Świadczenia te są przyznawane z funduszu stypendialnego.   

 

2. Po uprzednim wypełnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, w wersji elektronicznej  

na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany  

i podpisany wniosek należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski  

-  Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra wraz z oryginałami załączników,  

w terminach określonych w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.  
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3. Od decyzji podjętej przez KS studentowi przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem KS  

do odwoławczej komisji stypendialnej (zwanej dalej OKS), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.  

Student składa odwołanie w Dziale Spraw Studenckich, wysyłając je za pośrednictwem Poczty Polskiej  

na adres: Uniwersytet Zielonogórski -  Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69,  

65-762 Zielona Góra.  

 

4. KS jest zobowiązana przekazać odwołanie do OKS wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji uchylającej lub zmieniającej 

zaskarżoną decyzję. 
 
5. Rektor w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję KS lub OKS niezgodną z przepisami prawa. 

 

6. W razie niedotrzymania terminu do wniesienia odwołania, OKS może przywrócić termin na wniosek 

studenta, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Wniosek o przywrócenie 

terminu wnosi się do OKS w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu  

wraz z odwołaniem. Wzór wniosku o przywrócenie terminu stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 

 

7. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,  

został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął 
okres, o którym mowa w § 7 ust. 2  pkt 1 i ust. 4 Regulaminu. 

 

§ 4 
1. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora przyznaje się,  
z zastrzeżeniem ust. 3 tego paragrafu oraz § 15 ust. 3 Regulaminu, na okres: 

1) 9 miesięcy w roku akademickim - od 1 października do 30 czerwca studentom, których plan studiów 

przewiduje zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim,  

2) 5 miesięcy w semestrze zimowym roku akademickiego - od 1 października do ostatniego dnia lutego 

studentom, których plan studiów przewiduje zajęcia tylko w semestrze zimowym, 

3) 4 miesięcy w semestrze letnim roku akademickiego - od 1 marca do 30 czerwca studentom,  

których plan studiów przewiduje zajęcia tylko w semestrze letnim.  

 

2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych  

oraz stypendium rektora składa wniosek poprzez wysłanie go za pośrednictwem Poczty Polskiej  

na adres Uniwersytet Zielonogórski -  Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69,  

65-762 Zielona Góra wraz z oryginałami załączników, w okresie od dnia 1 do dnia 15 października 

albo od dnia 1 do dnia 15 marca w przypadku rozpoczęcia lub wznowienia studiów od semestru letniego,  

bądź podjęcia kształcenia po urlopie lub skierowaniu na powtarzanie semestru. 

 

3. Student, który nie skorzystał z prawa złożenia wniosku o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)  

i 2) Regulaminu w okresie od dnia 1 do dnia 15 października lub od dnia 1 do dnia 15 marca, bądź nabył  

lub odzyskał prawo do ubiegania się o nie w trakcie roku akademickiego, może złożyć wniosek w innym 

terminie. W tym przypadku świadczenia są przyznawane od miesiąca następnego po miesiącu złożenia 

wniosku. Świadczenia mogą nie być przyznane, jeśli wykorzystane są wszystkie środki przeznaczone  

na ten cel.  

 

4. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie świadczeń zawiera braki formalne, KS wzywa do uzupełnienia 

braków w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych 

braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W uzasadnionych przypadkach KS  

może wyznaczyć dłuższy niż 7 – dniowy termin.  

 

5. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Regulaminu wypłacane są w równych ratach 

miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca. Stypendium za pierwszy miesiąc wypłaca się  
do ostatniego dnia tego miesiąca, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia została podjęta, w przypadku 

decyzji podjętych do 12. dnia tego miesiąca, zaś dla decyzji podjętych po 12. dniu danego miesiąca, 

stypendium wypłaca się do ostatniego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym decyzja została 

podjęta.  

 

6. Świadczenia są wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta. 
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§ 5 
1. Student traci prawo do ubiegania się w danym roku akademickim o świadczenia lub do otrzymywania 

przyznanych świadczeń, jeśli: 
1) został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie,   

2) został zawieszony w prawie do ubiegania się o świadczenia lub otrzymywania świadczeń, 
3) ukończył studia, 

4) uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych, 

5) uzyskał tytuł zawodowy/stopień naukowy, o którym mowa w § 7 ust. 2  pkt 2) i pkt 3), 

6) upłynął okres, o którym mowa w § 7 ust. 2  pkt 1 i ust. 4. 

 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1) - 3) i pkt 5) tego paragrafu miesięczna kwota przyznanych 

świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Regulaminu wypłacana jest w całości za miesiąc,  

w którym podjęto decyzję lub nastąpiło inne zdarzenie skutkujące utratą uprawnień do świadczeń.  
W następnych miesiącach świadczenia nie przysługują.  
 

3. Student, który: 

1) oczekuje na powtarzanie semestru (roku) albo po zakończeniu ostatniego semestru studiów 

ma przesunięty termin złożenia pracy lub oczekuje na egzamin dyplomowy,  

2) przebywa na urlopie dziekańskim, 

nie ma prawa do świadczeń określonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Regulaminu. 

 

4. Doktorant korzystający z przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich na podstawie ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu studiów doktoranckich nie ma prawa 

do świadczeń określonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 tego paragrafu.  

 

5. Doktorant korzystający z przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, w przypadku 

uzasadnionym koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, jest uprawniony na czas trwania 

okresu przedłużenia do otrzymywania świadczeń. 
 

6. Student, który został skreślony z listy studentów i wznowił studia w tym samym roku akademickim, 

ma prawo do powtórnego ubiegania się o świadczenia w terminach i na zasadach określonych w § 4 ust. 2 i 3 

Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.  

 

7. Student, który z powodu niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr (rok akademicki) 

lub wznawia studia od semestru, na który był uprzednio wpisany, nie ma w tym semestrze prawa 

do świadczenia określonego w § 2 ust. 1 pkt  4) Regulaminu. 

 

§ 6 
1. Świadczenia uzyskane przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi w całości  

i powiększają fundusz stypendialny.  

 

2. Za prawdziwość danych podanych dla celów przyznawania świadczeń, osoby składające wnioski ponoszą 
pełną odpowiedzialność prawną. 
 

§ 7 
1.  Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia,  

o których mowa w § 2 Regulaminu i stypendium ministra, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.  

 

2.  Świadczenia, o których mowa w ust. 1 tego paragrafu: 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, 

3) nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora. 

 

3.  Przepisy ust. 2 tego paragrafu stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe i stopień naukowy 

doktora uzyskane za granicą. 
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4.  W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, 

student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, tylko na jednym 

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

 

5.  Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Regulaminu,  

albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia Uczelnię o wystąpieniu okoliczności 

powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.  

 

6. Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora, dla studenta lub doktoranta nie może 

być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.   

 
§ 8 

1. O stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę może ubiegać się także każdy 

student-cudzoziemiec przyjęty na studia rozpoczynające się od 1.10.2019 r., o ile spełnia warunki 

niezbędne do przyznania poszczególnych świadczeń określone w ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.)  i Regulaminie. 

2. Stypendium socjalne może otrzymać student cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1: 

1) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydent długoterminowy Unii Europejskiej; 

2) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  

w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 ze zm.); 

3) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej 

albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa  

w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z  2019 r.,  

poz. 1480 ze zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

5) posiadający Kartę Polaka; 

6) któremu wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

7) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkających  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  

w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  

lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy  

lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.  

 

 

II. Komisje stypendialne 
 

§ 9 
1. Komisję stypendialną studentów (KS S) liczącą nie mniej niż 9 osób powołuje rektor wskazując 

jednocześnie przewodniczącego KS S. W skład komisji wchodzi 6 studentów delegowanych przez organ 

uchwałodawczy samorządu studenckiego Uniwersytetu oraz co najmniej 3 pracowników uczelni 

wyznaczonych przez prorektora ds. studenckich. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego deleguje 

studentów z kierunków prowadzonych w różnych dziedzinach nauki/sztuki określonych w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Studenci stanowią większość komisji. 
 

2. Komisję stypendialną doktorantów (KS D) powołuje rektor wskazując jednocześnie przewodniczącego  

KS D. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch doktorantów delegowanych przez organ uchwałodawczy 

samorządu doktorantów Uniwersytetu oraz co najmniej jeden pracownik uczelni wyznaczony przez 

prorektora ds. studenckich. Liczba członków komisji wynosi minimum 3 osoby. Doktoranci stanowią 
większość komisji.  

 

3. Odwoławczą komisję stypendialną studentów (OKS S) powołuje rektor, wskazując jednocześnie 

przewodniczącego OKS S. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch studentów delegowanych przez 

organ uchwałodawczy samorządu studenckiego Uniwersytetu i jeden pracownik wyznaczony przez  

prorektora ds. studenckich. Liczba członków komisji wynosi od 3 do 7 osób. Studenci stanowią większość 
komisji.  
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4. Odwoławczą komisję stypendialną doktorantów (OKS D) powołuje rektor, wskazując jednocześnie 

przewodniczącego OKS D. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch doktorantów delegowanych przez 

organ uchwałodawczy samorządu doktorantów Uniwersytetu i jeden pracownik wyznaczony przez prorektora 

ds. studenckich. Liczba członków komisji wynosi od 3 do 5 osób. Doktoranci stanowią większość komisji. 

 

5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji stypendialnej wybierają spośród siebie 

wiceprzewodniczących komisji  oraz ustalają zasady prac komisji.  
 

6. Decyzje wydane przez KS S, OKS S, KS D i OKS D podpisują przewodniczący tych komisji lub działający 

z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 

 

7. Członek KS S, OKS S, KS D lub OKS D jest zobowiązany do powiadomienia rektora o decyzji komisji, 

która może być niezgodna z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) lub Regulaminem.  

 

8. KS S, OKS S, KS D i OKS D powoływane są na rok akademicki. 

 

 

III. Stypendium socjalne  
 

§ 10 
1. Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.  

 

2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę  
w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie może być: 

a) mniejsza niż 1,30 kwoty, określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.);   

b) większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.). 

 

3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2 tego paragrafu, w roku akademickim 2020/2021,  

po uzgodnieniu z organem uchwałodawczym samorządu studenckiego Uniwersytetu, ustalona jest jako 1,30 

sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z   2020 r. poz. 111 ze zm.) i wynosi 1051,70 zł. 
 

§ 11 
1. Sytuację materialną studenta oraz rodziny studenta ocenia się biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny, 

w szczególności rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci. 

 

2. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego student składa informacje o dochodach własnych, 

dochodach rodziców studenta i innych członków rodziny studenta. Do rodziny studenta zalicza się osoby 

określone w ust. 3 tego paragrafu. 

 

3. Przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego  

się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) studenta, 

2) małżonka studenta,  

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w punkcie 1)-3), 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. 

 

4. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku 

życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 

niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 

1) ukończył 26. rok życia; 

2) pozostaje w związku małżeńskim; 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 4 tego paragrafu; 
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4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym 

oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 5 tego paragrafu, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. wynosi nie mniej niż 
930,35 zł. 

 

5. Student, o którym mowa w ust. 4 tego paragrafu, składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 7  

do Regulaminu oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych.  

 

6. Wykaz niezbędnych dokumentów do wyliczenia dochodu, formę tych dokumentów, definicje dochodu 

oraz dochodu utraconego i uzyskanego określa załącznik nr 8 do Regulaminu. 

 

7. Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, na który przyznawane jest stypendium. 

 

8. Dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium, z uwzględnieniem 

dochodu utraconego i uzyskanego.  

 

9. KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 

 

10. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 9 tego paragrafu, w roku akademickim 2020/2021 wynosi 

528,00 zł.  
 
11. KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 9  

tego paragrafu, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

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

były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

 

12. Jeżeli po wydaniu decyzji w sprawie stypendium socjalnego, w której uwzględniono utratę dochodu 

studenta lub członka rodziny studenta z tytułu utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej, student lub członek rodziny studenta w okresie 

trzech miesięcy, licząc od dnia utraty tego dochodu uzyskał dochód u tego samego pracodawcy  

lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą 
student zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę decyzji, przedkładając jednocześnie dokumenty 

potwierdzające powyższą okoliczność.  
 

§ 12 
1. KS przyznaje stypendia socjalne wszystkim studentom o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym  

niż 1051,70 zł.  
 

2. Prorektor ds. studenckich ustala według zasad określonych w § 23 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy. 

Próg dochodowy podawany jest do wiadomości na tablicach ogłoszeń dziekanatów i działu spraw studenckich 

w terminie do 13 listopada.  

 

3. Stypendium socjalne nie może być wyższe niż 780 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu. 

 

4. Stypendium socjalne jest przyznawane: 

1) studentom z dochodem na osobę w rodzinie niższym niż próg dochodowy i nie wyższym  

niż 1051,70 zł - w kwocie równej 90 zł plus różnica pomiędzy progiem dochodowym  

a wysokością dochodu na osobę w rodzinie studenta, zaokrąglona do 1 zł, 

2) studentom z dochodem na osobę w rodzinie nie niższym niż próg dochodowy i nie wyższym 

niż 1051,70 zł - w kwocie równej 90 zł. 
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§ 13 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.  

 

2. Przez szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, rozumie się  
w szczególności następujące okoliczności: 

1) korzystanie przez studenta lub pozostawanie studenta na utrzymaniu rodziny korzystającej  

ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, 

2) sieroctwo studenta, który nie ukończył 25. roku życia, 

3) osiągnięcie pełnoletności w pieczy zastępczej, 

4) odmowa przyznania renty rodzinnej sierocie lub półsierocie. 

 

3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest równe kwocie stypendium socjalnego określonej 

zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu, powiększonej o kwotę 270 zł.  

 

4. KS lub OKS mogą żądać od studenta stosownych dokumentów w każdym przypadku, jeśli zachodzą 
wątpliwości co do informacji podanych przez studenta we wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości. 

 
 
IV. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 
 

§ 14 
1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie  

o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa  

w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

 

2. Student niepełnosprawny może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych niezależnie 

od uzyskiwania innych świadczeń. 
 

3. Przez znaczny stopień niepełnosprawności należy rozumieć: 
1) całkowitą niezdolność do pracy ustaloną na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolność  

do samodzielnej egzystencji, ustaloną na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

2) niezdolność do samodzielnej egzystencji, ustaloną na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy  

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z posiadaniem prawa 

do zasiłku pielęgnacyjnego, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 

 

4. Przez umiarkowany stopień niepełnosprawności należy rozumieć: 
1) całkowitą niezdolność do pracy, ustaloną na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

2) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

 

5. Przez lekki stopień niepełnosprawności należy rozumieć: 
1) częściową niezdolność do pracy, ustaloną na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości 

przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

2) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów, 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym. 
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§ 15 
1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, złożony 

wraz z orzeczeniem, o którym mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu. 

 

2. Ustala się trzy stopnie stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych w zależności od orzeczonego 

stopnia niepełnosprawności: 

1) stypendium I stopnia, dla studentów o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 500 zł, 

2) stypendium II stopnia, dla studentów o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wysokości 400 zł, 

3) stypendium III stopnia, dla studentów o lekkim stopniu niepełnosprawności w wysokości 300 zł. 

 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okresy określone w § 4 ust. 1 Regulaminu, 

jednak nie dłuższe niż okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.  

 

4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia stopnia 

niepełnosprawności stanowiącego kontynuację 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 kolejne 

orzeczenie w terminie czterech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Postanowienia  

§ 4 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.   

 
 
V. Stypendium rektora dla studentów 
 

§ 16 
1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał za ostatni zaliczony rok studiów 

wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe  

we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, z zastrzeżeniem ust. 4 tego paragrafu.  

 

2. Wyróżniające wyniki w nauce ustala się na podstawie średniej ocen obliczonej jako średnia ważona, 

zgodnie z Regulaminem studiów. Średnią S wyliczoną wg innej skali ocen niż obowiązująca  

na Uniwersytecie przelicza się na średnią N odpowiadającą skali obowiązującej na Uniwersytecie według 

wzoru N = 3(S-m)/(M-m) + 2, gdzie M jest maksymalną, a m minimalną (niedostateczną) oceną według skali 

innej niż na Uniwersytecie.  

 

3. Stypendium rektora może być przyznane studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku 

studiów pierwszego stopnia lub pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub pierwszego roku jednolitych 

studiów magisterskich,  z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 tego paragrafu. 

 

4. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu 

maturalnego, który jest:  

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,  

o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,  

o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

5. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, może otrzymać stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce na podstawie 

średniej ocen, z wyłączeniem ocen za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy, osiągnięcia naukowe  

lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym 

uzyskanych w ostatnich dwóch zaliczonych semestrach (ostatnim roku) studiów pierwszego stopnia.   

 

6. W przypadku, gdy studia drugiego stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim: 

1) stypendium na semestr letni przyznawane jest w liczbie do 10% studentów rozpoczynających studia  

w tym semestrze, wg zasad określonych w ust. 8 tego paragrafu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 

Regulaminu, 

2) stypendium na semestr zimowy i letni następnego roku akademickiego przyznawane jest na podstawie 

punktacji ustalonej zgodnie z ust. 8 tego paragrafu, z tym że za dwa ostatnie zaliczone semestry uważa 

się ostatni semestr studiów pierwszego stopnia, z których w rekrutacji na studia drugiego stopnia 

uwzględniono punktację za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,  

i pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. 
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7. Do wniosku o stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1, 3 i 6, należy dołączyć zaświadczenia 

potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  

co najmniej na poziomie krajowym w wymaganym okresie. W przypadku zaliczenia dwóch ostatnich 

semestrów (roku) studiów na innej uczelni – należy dołączyć potwierdzony przez tę uczelnię wykaz, w formie 

wyciągu, wszystkich ocen – pozytywnych i negatywnych, oraz potwierdzoną skalę ocen stosowaną w uczelni.  

 

8. Podstawą przyznania stypendium rektora studentom określonym w ust. 1 i 3 tego paragrafu oraz określenia 

jego wysokości jest liczba punktów P wyliczana w następujący sposób: 

P = 10 x Śr + N + A+ S 

gdzie Śr – średnia ocen za ostatnie dwa zaliczone semestry/ostatni zaliczony rok (zaokrąglona do 0,01),  

 N – punkty za osiągnięcia naukowe - liczba całkowita od 0 do 20,  

 A – punkty za osiągnięcia artystyczne - liczba całkowita od 0 do 15,  

S – punkty za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym  

- liczba całkowita od 0 do 15. 

 

9. KS S przyznaje punkty studentom określonym w ust. 1 i 3 tego paragrafu według szczegółowych zasad 

określania punktacji za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  

co najmniej na poziomie krajowym, określonych w załączniku nr 9 do Regulaminu.  

 

10. KS S przyznaje stypendium rektora studentom określonym w ust. 1 i 3 tego paragrafu 

z najwyższą punktacją ustaloną zgodnie z ust. 8 i 9 tego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 6 tego paragrafu 

oraz § 17 ust. 2 Regulaminu, spełniającym przynajmniej jeden z warunków wymienionych w ust. 1  

tego paragrafu. Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się średnią ocen, przy której zgodnie 

z regulaminem studiów wpisywany jest na dyplomie co najmniej dobry wynik studiów. Przez posiadanie 

osiągnięć naukowych, artystycznych lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej  

na poziomie krajowym rozumie się uzyskanie niezerowej liczby punktów ustalonej zgodnie z zasadami,  

o których mowa w ust. 9 tego paragrafu, w co najmniej jednym ze składników N, A, S, o których mowa  

w ust. 8 tego paragrafu.  

 

11. Stypendium rektora jest przyznawane w liczbie do 10% liczby studentów na każdym kierunku,  

przy czym studia stacjonarne i niestacjonarne na każdym poziomie kształcenia dla danego kierunku  

są traktowane łącznie, a poziomy kształcenia są traktowane odrębnie.  Studentów, o których mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, 

o której mowa w § 16 ust. 1 Regulaminu. 

 

12. Do wniosku o stypendium rektora, o którym mowa w ust. 4 tego paragrafu, należy dołączyć dokument 

potwierdzający, że student jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,  

o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,  

o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 
§ 17 

1. Stypendium rektora jest przyznawane w kwocie 780 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu. 

 

2. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być 
przyznane jednemu studentowi. 

 
 
VI. Stypendium rektora dla doktorantów 
 

§ 18  
1. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który wypełnił wszystkie warunki przewidziane 

Regulaminem studiów doktoranckich, planem i programem studiów doktoranckich.  
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2. Stypendium rektora może otrzymać doktorant drugiego lub wyższego roku studiów doktoranckich,  

który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił następujące warunki: 

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, 

tzn. oceny nie niższe niż 4,00 z każdego egzaminu, 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,  

tzn. opublikował pracę naukową lub wygłosił referat na konferencji naukowej i uzyskał niezerową 
ocenę postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 

3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

 

3. We wniosku o przyznanie stypendium rektora podane muszą być następujące dane: 

1) średnia ocen z egzaminów za ostatnie dwa zaliczone semestry studiów doktoranckich  

- wpisywana po złożeniu wniosku przez kierownika dziekanatu, 
2) wykaz prac opublikowanych w poprzednim roku akademickim, z punktacją wg systemu 

komputerowej ewidencji i publikacji (SKEP), potwierdzony przez kierownika studiów 

doktoranckich,  

3) wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w poprzednim roku 

akademickim, potwierdzony przez kierownika studiów doktoranckich,  

4) liczba godzin przeprowadzonych lub współprowadzonych zajęć w poprzednim roku 

akademickim, potwierdzona przez kierownika studiów doktoranckich,  

5) stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej przed rozpoczęciem poprzedniego roku 

akademickiego oraz po jego zakończeniu potwierdzony przez promotora lub opiekuna 

naukowego. 

 

4. Podstawą do przyznania stypendium rektora jest liczba punktów P wyliczana z dokładnością do 0,01  

w następujący sposób: 

P = S + min{0,4N + 0,4K; 4} + min{D/30;3} + min{10(T1-T0)T1;3}, 

gdzie: S – średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim (za dwa ostatnie zaliczone semestry),  

N – liczba punktów za publikacje wg systemu SKEP w poprzednim roku akademickim, 

K – liczba referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych w poprzednim roku akademickim, 

D – zaangażowanie w pracę dydaktyczną - liczba godzin przeprowadzonych lub współprowadzonych     

zajęć dydaktycznych w poprzednim roku akademickim, 

T0, T1, –stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej (w setnych) przed rozpoczęciem poprzedniego 

roku akademickiego (T0) oraz po jego zakończeniu (T1).  

 

5. Stypendium rektora przyznawane jest doktorantowi w kwocie równej 780 zł, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 

Regulaminu. W przypadku gdy po analizie złożonych w okresie od 1 do 15 października wniosków 

doktorantów o stypendium rektora okaże się, że udział środków finansowych przeznaczonych na pomoc 

materialną dla doktorantów miałby być większy niż wartość określona w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rektor może dokonać 
ustalenia mniejszej niż 780 zł kwoty stypendium rektora przyznawanego doktorantowi.   
 

6. Stypendium rektora jest przyznawane w liczbie do 10% doktorantów w jednej dyscyplinie studiów 

doktoranckich z najwyższą punktacją ustaloną zgodnie z ust. 4 tego paragrafu, spełniających wymogi 

określone w ust. 1 i 2 tego paragrafu. 

 

7. Za 100% doktorantów uważa się wszystkich doktorantów wpisanych na rok studiów doktoranckich w danej 

dyscyplinie na dzień 1 października bieżącego roku akademickiego.  

 

8. Doktoranci, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po czwartym roku umieszczani  

są na jednej liście rankingowej doktorantów wymienionych w ust. 6 tego paragrafu. 

 

9. Liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, przy czym część ułamkową z przedziału 0,00-0,49 zaokrągla się do zera, natomiast część 
ułamkową z przedziału 0,50-0,99 zaokrągla się do jednego, z zastrzeżeniem, że stypendium powinna otrzymać 
przynajmniej jedna osoba z każdej listy rankingowej, o ile spełnia niezbędne przesłanki. 
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VII. Zapomogi 
 

§ 19 
1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.  

 

2. Zapomogi przyznaje się w okresie od 1 października do 30 września. 

 

 

3. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim tylko na jednym, wskazanym 

przez studenta, kierunku. 

 

§ 20 
Student ubiegający się o zapomogę powinien udokumentować zaistnienie przejściowej trudnej sytuacji 

życiowej, spowodowanej w szczególności utratą przez niego, jego małżonka lub rodziców stałego źródła 

dochodu, lub zdarzeniem losowym powodującym krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w tym choroba 

wnioskodawcy lub członka jego rodziny, urodzeniem dziecka, koniecznością sprawowania opieki nad chorym 

członkiem rodziny, kradzieżą, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.   
 

§ 21 
1. Udokumentowany wniosek o zapomogę powinien być wysłany  za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: 

Uniwersytet Zielonogórski -  Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra,  

po zaistnieniu okoliczności uzasadniających przyznanie zapomogi.   

 

2. Kwota zapomogi jest uzależniona od wpływu trudnej sytuacji życiowej na pogorszenie sytuacji materialnej 

studenta i wysokości związanych z tym zdarzeniem doraźnych wydatków studenta. 

 

3. Zapomoga jest przyznawana w kwotach stanowiących wielokrotność kwoty 50 zł. W szczególnych 

przypadkach kwota zapomogi może wynosić maksymalnie jednorazowo 1500 zł. 

 

4. KS lub OKS mogą żądać od studenta stosownych dokumentów w każdym przypadku, jeśli zachodzą 
wątpliwości co do informacji podanych przez studenta we wniosku o zapomogę. 
 
 
VIII. Postanowienia dotyczące cudzoziemców, którzy kontynuują studia rozpoczęte przed rokiem 
akademickim 2019/2020 
  

§ 22 
1. O świadczenia określone w Regulaminie mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy kontynuują studia 

rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich,  

tj. cudzoziemcy: 

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;  

2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego  

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  

a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej;  

6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy  

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 35 ze zm.);  

7) którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

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.  
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2. Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą otrzymać świadczenia, o ile podjęli studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich.  

 

3. 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, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów 

utrzymania podczas studiów, mogą otrzymać stypendium rektora, o ile podjęli i odbywają studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich.  
 

 

4. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen  

lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmujący 

studia na zasadach odpłatności, lub na podstawie umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych 

umowach lub decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego mogą otrzymywać stypendium 

rektora.  

 
 
IX. Postanowienia końcowe 
 

§ 23 
1. Świadczenia wypłacane są z funduszu stypendialnego na podstawie porozumienia Rektora Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego i Rady Doktorantów  

(lub członka RD) Uniwersytetu Zielonogórskiego na podstawie art. 414 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).  
 

2. Fundusz stypendialny stanowią środki dzielone na wydziały zgodnie z ust. 3-9 tego paragrafu.   

 
3. Z funduszu stypendialnego studentów i odpowiednio doktorantów wydziela się środki na stypendia  

dla osób niepełnosprawnych niezbędne do przyznania tych stypendiów według zasad i w wysokościach 

określonych w regulaminie wszystkim uprawnionym. Z pozostałego funduszu stypendialnego wydziela się: 
1) rezerwę do dyspozycji OKS – 3,5%, 

2) rezerwę prorektora ds. studenckich - 3%, 

3) fundusz na zapomogi - 2%,  

4) fundusz na stypendia socjalne – od 40% do 65%,  

5) fundusz na stypendia rektora  – pozostała część funduszu stypendialnego. 

 

4. Środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1) są dzielone pomiędzy wydziały proporcjonalnie do podziału 

środków na stypendia i zapomogi, lecz pozostają w dyspozycji OKS, z przeznaczeniem na rozstrzygnięcia 

wydane w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 3.  

 

5. Rezerwa prorektora ds. studenckich (o której mowa w ust. 3 pkt 2)) jest wykorzystywana,  

o ile przydzielona wydziałowi rezerwa do dyspozycji jest niewystarczająca: 

1)  w sytuacjach określonych w § 4 ust. 3,   

2) na świadczenia przyznane przez OKS,  

3) na stypendia rektora dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim 

do zabezpieczenia środków wyliczonych zgodnie z § 16 ust. 11 oraz § 17.  

 

6. Środki, o których mowa w ust. 3 pkt 3) są dzielone pomiędzy wydziały proporcjonalnie do przeciętnych 

liczb studentów na wydziałach w roku akademickim. 

 

7. Środki, o których mowa w ust. 3 pkt 3) są dzielone pomiędzy wydziały proporcjonalnie do liczb 

doktoratów na wydziałach w roku akademickim. 
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8. Na podstawie zestawienia dochodów wszystkich studentów uprawnionych do ubiegania się o stypendium 

socjalne, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne w październiku prorektor ds. studenckich 

w porozumieniu z przewodniczącym Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (odpowiednio 

z przewodniczącym lub członkiem Rady Doktorantów) ustala wysokość funduszu na stypendia socjalne, w 

ramach określonych w ust. 3 pkt 4) oraz określa próg dochodowy jako maksymalną kwotę, przy której można 

przyznać stypendium socjalne w wysokości określonej w § 12 ust. 4 każdemu studentowi z dochodem na 

osobę w rodzinie nie większym niż 1051,70 zł. Wydziały otrzymują środki niezbędne do przyznania 

stypendiów socjalnych wszystkim uprawnionym studentom zgodnie z tą zasadą. 
 

9. Środki, o których mowa w ust. 3 pkt 5) dla studentów są dzielone pomiędzy wydziały, proporcjonalnie do 

przeciętnych liczb studentów na wydziałach w roku akademickim, z wyłączeniem studentów I roku studiów 

pierwszego stopnia i studentów I roku studiów jednolitych magisterskich na kierunkach, na które nie przyjęto 

studentów, którzy są: 
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego,  

o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym 

mowa w przepisach o sporcie. 

Środki te pozostają w dyspozycji KS S. 

  

10. Środki, o których mowa w ust. 3 pkt 5) dla doktorantów są dzielone pomiędzy wydziały, proporcjonalnie 

do liczb doktorantów na wydziałach w roku akademickim, którzy ubiegają się o stypendia rektora  

z zastrzeżeniem §18 ust.5. Środki te pozostają w dyspozycji KS D.  

 

11. Jako przeciętne liczby studentów na wydziałach w roku akademickim przyjmuje się liczby (9Z - 4K)/9, 

gdzie Z jest liczbą studentów wpisanych na cały semestr zimowy wg stanu w dniu 1 października  

a K jest liczbą tych spośród nich, którzy według planu studiów kończą studia po semestrze zimowym. 

 

12. Niewykorzystane w danym roku akademickim przez KS i przez OKS fundusze przeznaczone na stypendia 

i zapomogi oraz niewykorzystana rezerwa prorektora ds. studenckich, przechodzą 1 października  

do dyspozycji prorektora ds. studenckich, z przeznaczeniem na fundusz stypendialny w następnym roku 

akademickim. 

 

13. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu stypendialnego pochodzące z dotacji 

z budżetu państwa, przechodzą na rok następny, do wykorzystania na fundusz stypendialny. 

 

§ 24 
Decyzje w sprawie świadczeń doręczane będą studentom za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  
 

§ 25 
1. Dokumentację dotyczącą świadczeń przyznawanych przez KS i OKS prowadzi Dział Spraw Studenckich. 

  

2. Po podjęciu decyzji przez KS i OKS, komplet indywidualnej dokumentacji studenta w sprawie  

o przyznanie świadczenia Dział Spraw Studenckich przekazuje do dziekanatów w celu umieszczenia w teczce 

akt osobowych studenta.  

 

§ 26 
Formularze wniosków o przyznanie świadczeń, stanowiące załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszego regulaminu, 

są dostępne w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www. dostępnym  

na stronie Uniwersytetu. 

 

§ 27 
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa oraz wewnętrzne postanowienia prawno-organizacyjne Uniwersytetu. 

 

§ 28 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. 

 

 
 


