
REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA 
 I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 

§ 1 

Słowniczek 

Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: 

dziekan  Dziekana Wydziału, Prodziekana ds. Studenckich, 
Dyrektora Kolegium lub Dyrektora innej jednostki, 
organizującej i prowadzącej samodzielną działalność 
dydaktyczną, 

komisja stypendialna  komisja powołana przez dziekana spośród studentów 
delegowanych przez wydziałowy organ samorządu 
studentów oraz pracowników uczelni, 

odwoławcza komisja stypendialna komisja powołana przez rektora spośród studentów 
delegowanych przez Samorząd Studentów PW oraz 
pracowników uczelni, 

rektor  rektora lub właściwego prorektora 

student  odpowiednik słów studentka lub student użytych w 
odpowiedniej liczbie i przypadku studiów licencjackich, 
inżynierskich, magisterskich lub magisterskich 
uzupełniających odbywających się w systemach: 
dziennym, wieczorowym, zaocznym lub 
eksternistycznym 

wydział  Wydział, Kolegium lub inne jednostki Uczelni, które 
zgodnie ze Statutem PW organizują i prowadzą 
samodzielną działalność dydaktyczną. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa może otrzymać student, który spełnia 
warunki określone w ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
nr 65, poz. 385 z późn. zm.) i w niniejszym regulaminie.  

2. Przyznając pomoc materialną studentom Politechniki Warszawskiej należy przestrzegać 
zasad: 

a) równości dostępu, 

b) jawności działań przy zachowaniu ochrony danych osobowych, 

2) 3. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 

i) a) stypendium socjalnego,  

ii) b) stypendium za wyniki w nauce, 



c) stypendium za wyniki w sporcie, 

d) zapomogi. 

 

4. Zasady przyznawania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium 
ministra za wybitne osiagnięcia sportowe regulują odrębne przepisy.  

4) 5. Stypendium socjalne lub zapomogę może otrzymać student poczynając od pierwszego 
roku studiów, a stypendia za wyniki w nauce lub sporcie i stypendia ministra poczynając 
od drugiego roku studiów. 

6. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w ust. 3 pkt. a-c, w danym roku 
akademickim przez okres do 10 miesięcy.  

7. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w ust. 3 pkt. a-c przez okres nie 
dłuższy niż nominalny (wzorcowy) czas trwania studiów. 

8. Stypendia są wypłacane co miesiąc, od października do lutego w semestrze zimowym i od 
marca do lipca w semestrze letnim, przy czym pierwsza wypłata w semestrze może mieć 
miejsce w drugim miesiącu semestru. 

9. Świadczenia pomocy materialnej z wyjątkiem stypendiów ministra przyznaje, cofa,  
wstrzymuje  bądź wznawia Dziekan lub Komisja Stypendialna. 

5) 10. Pomoc materialna może zostać wstrzymana, jeżeli student został ukarany karą 
dyscyplinarną. 

11. Prawdziwość złożonych dokumentów i zawarte w nich informacje zaświadcza własnym 
podpisem składający je student. 

12. Podanie fałszywych danych we wniosku o pomoc materialną powoduje natychmiastowe 
cofnięcie przyznanej pomocy i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

13. Wnioski stypendialne oraz decyzje są archiwizowane i przechowywane na wydziałach 
przez okres 5 lat. 

14. Dziekan ogłasza listę osób, którym przyznano stypendia bez ujawniania wysokości 
świadczeń.  

15. Dane osobowe studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej i studentów, 
którym została przyznana pomoc materialna, oraz członków ich rodzin mogą być 
przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednol.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niniejszym regulaminem oraz 
przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej, wyłącznie w celu i 
w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy 
materialnej.” 

 

§ 3  

Stypendium socjalne 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

który jest aktualnie zarejestrowany.  

2. Stypendium socjalne przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta. 



3. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów, 

przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie studenta wyliczona według zasad 

określonych w załączniku nr 5 „Zasady ustalania i dokumentowania dochodu”. 

4. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki, przy czym po semestrze zimowym 

może nastąpić zmiana kwot, o których mowa w pkt. 7 i 8 oraz zmiana wysokości stypendium.  

5. Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem 

dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego 

organu, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytułu: 

1) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli 

codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w 

znacznym stopniu utrudniał studiowanie, 

2) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w 

przypadkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego małżonka lub dziecka studenta. 

6. Za studenta niepełnosprawnego uznaje się osobę, która posiada legitymację osoby 

niepełnosprawnej wydaną przez odpowiedni organ, a w przypadku braku takiej legitymacji 

posiada: 

a) orzeczenie określające stopień niepełnosprawności, wydane w oparciu o przepisy o 
zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym dot. całkowitej lub 
częściowej, stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy lub 

b) orzeczenie zaliczające osobę do jednej z grup inwalidów przez lekarza - orzecznika 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (poprzednio komisje lekarskie do spraw 
inwalidztwa i zatrudnienia). 

7. W terminie do 2 tygodni przed rozpoczęciem semestru rektor ogłasza maksymalną kwotę 

dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego 

oznaczaną dalej Kdn. 

8. Wysokość stypendium socjalnego jest zaokrągloną w górę do pełnych 10 zł różnicą 

pomiędzy kwotą Kdn a dochodem na osobę w rodzinie studenta, przy czym maksymalne 

stypendium nie może przekroczyć kwoty Kmax, a minimalne (bez zwiększeń) nie może być 

niższe niż 50zł. 

9. Kwotę Kmax i wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania Kz 

ogłasza rektor w terminie do 4 tygodni po rozpoczęciu semestru. 

10. Podstawą przyznawania zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu 
zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki Politechniki Warszawskiej, jest 
przedstawienie umowy najmu zarejestrowanej w urzędzie skarbowym. 



11. Wysokość wypłaconego zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu 
zakwaterowania nie może być większa niż 50% udokumentowanych kosztów 
zakwaterowania. 

12. Terminy składania wniosków o stypendium socjalne oraz wszelkie aktualne informacje 
ogłasza rektor na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

13. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w terminie 
ogłoszonym przez rektora, może wystąpić o to stypendium w trakcie semestru, ale 
stypendium może mu zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia 
wniosku. Dotyczy to również osób, których sytuacja materialna uległa zmianie. 



§ 4 

Stypendium za wyniki w nauce 

1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów 
wysoką średnią ocen. 

2. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się na wniosek studenta, przy czym dziekan 
może podjąć decyzję o zwolnieniu studentów z obowiązku składania wniosków.  

3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się na okres roku akademickiego. 

4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który: 

a) uzyskał w poprzednim roku studiów co najmniej 60 punktów zaliczeniowych (ECTS) 
lub zaliczył wszystkie przedmioty, objęte programem studiów dla danego roku, 

b) ma zaliczony pierwszy rok studiów. 

5. Stypendium przydziela się według następujących zasad: 

1) W terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego Wydział tworzy 
i ogłasza listy rankingowe studentów spełniających warunki określone w pkt. 4. Listy 
mogą być tworzone odrębnie na kierunku, roku lub semestrze studiów, systemie i 
rodzaju studiów.  

2) O zastosowanych kryteriach, a także zasadach liczenia średniej ocen decyduje 
dziekan w porozumieniu z samorządem wydziałowym nie później niż po upływie 1 
tygodnia od rozpoczęcia roku akademickiego. 

3) Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać do 20% studentów z każdej listy 
rankingowej, którzy uzyskali w poprzednim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 
4,00 liczoną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

4) Stypendium I kategorii otrzymuje pierwsze 20%, stypendium II kategorii kolejne 
30% a stypendium III kategorii pozostałe 50% osób, spełniających warunki pkt. 5.3. 

5) W przypadku gdy na granicy odcięcia znajduje się więcej niż jedna osoba z tą samą 
średnią, podejmowana jest decyzja na korzyść studenta niezależnie od powyższych 
limitów. 

6. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim, stypendium za 
pierwszy rok studiów przyznaje się na jeden semestr (poczynając od lutego), a odpowiednią 
listę rankingową dziekan tworzy do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru letniego. 

7. Wysokości stypendium za wyniki w nauce w poszczególnych kategoriach w danym roku 
akademickim ogłasza rektor, zachowując proporcje w wysokości stypendium I kategorii: II 
kategorii  III kategorii jak 3:2:1. 

8. W decyzjach o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce uwzględnia się korekty ocen 
dokonane na wniosek studenta złożony w terminie do 1 tygodnia od ogłoszenia listy 
rankingowej. 

 

§ 5 



Stypendium za wyniki w sporcie 

1. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który w poprzednim roku 

akademickim osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

2. Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego na podstawie udokumentowanego 

wniosku studenta, składanego w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia roku 

akademickiego. 

3. Osiągnięcia sportowe uwzględniane przy przyznawaniu stypendium oraz odpowiadające 

im liczby punktów sportowych są określone w załączniku nr 9 „Zasady przyznawania 

punktów za wyniki w sporcie”. 

4. W przypadku, gdy student uzyskał więcej niż jedno osiągnięcie sportowe, stypendium jest 

przyznawane za osiągnięcie o największej liczbie punktów.  

5. Wysokość stypendium jest określana jako iloczyn wartości punktu sportowego i liczby 

przyznanych punktów sportowych. 

6. Wartość punktu sportowego ogłasza rektor w terminie do 4 tygodni od rozpoczęcia roku 

akademickiego. 

7. W przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim, stypendium za 

wyniki w sporcie za pierwszy rok studiów przyznaje się na jeden semestr (począwszy od 

lutego), a wniosek należy złożyć w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia semestru 

letniego. 

 

§ 6 

Zapomoga 

1) 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.  

3. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta zaopiniowany przez 
samorząd wydziałowy.  

2) 4. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. 

 

§ 7 

Łączenie stypendiów, studia równoległe 

1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce lub 
sporcie nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w 
poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, z 



wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem 
dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności. 

2. Student może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie 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 (Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889, z 
późn. zm.3). 

3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium 
za wyniki w nauce na każdym z kierunków, a stypendia: socjalne, za wyniki w sporcie, 
stypendium ministra wyłącznie na jednym z kierunków, według własnego wyboru. 

4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 
kierunku studiów, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po 
ukończeniu wyższych studiów zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.  

5. Studentowi, któremu przyznane zostało stypendium ministra za wyniki w nauce nie 
przysługuje stypendium za wyniki w nauce. 
 

§ 8 

Procedura ustalania wysokości stypendiów 

1. W każdym semestrze w terminie do 3 tygodni od jego rozpoczęcia dziekan ma obowiązek 
przekazania do Biura Spraw Studenckich na podstawie złożonych wniosków następujących 
informacji: 

a) liczby osób uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w 
poszczególnych10 złotowych przedziałach dochodu, 

b) liczby osób uprawnionych do zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu 
zakwaterowania w poszczególnych 10 złotowych przedziałach dochodu, 

c) sumy przyznanych punktów sportowych, 

d) liczby osób niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymywania stypendium 
socjalnego. 

2. Informacje określone w pkt 1 są przekazywane na formularzach przygotowanych przez 
Biuro Spraw Studenckich. 

3. Wysokość poszczególnych kategorii stypendiów za wyniki w nauce, kwot: Kdn,  Kmax i Kz 
oraz wartość punktu sportowego ustala rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów PW 
na podstawie informacji, o których mowa w pkt. 1, i wysokości środków przeznaczonych 
na wypłaty świadczeń. 

4. Decyzja, o której mowa w pkt. 3 jest podejmowana i ogłaszana w terminie do 1 tygodnia 
od przekazania danych z wydziałów. 

5. W terminie do 1 tygodnia od ogłoszenia decyzji, o której mowa w pkt. 4, dziekan 
przekazuje listę wypłat stypendiów do kwestury. 
 

§ 9 

Załączniki 

Wprowadza się następujące załączniki: 



1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego. 

2. Wniosek o przyznanie zapomogi. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie. 

5. Zasady ustalania i dokumentowania dochodu. 

6. Oświadczenie studenta/członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym  

z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne 

7. Oświadczenie studenta/członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

8. Zasady przyznawania punktów za wyniki w sporcie. 

9. Zasady funkcjonowania komisji stypendialnych. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin w zakresie stypendium socjalnego i zapomogi dotyczy studentów 
będących obywatelami polskimi, zaś w zakresie pozostałych stypendiów dotyczy także 
obywateli Unii Europejskiej.  

2. Niniejszego regulaminu nie stosuje się wobec studentów nie będących obywatelami Unii 
Europejskiej, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

3. Od decyzji studentowi przysługuje odwołanie do rektora lub odwoławczej komisji 
stypendialnej. Odwołanie to składane jest za pośrednictwem właściwego dziekana. Dziekan 
wraz z odwołaniem przekazuje kopie wniosku wraz z załącznikami. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2004r. 

5. W roku akademickim 2004/2005 terminy składania wniosków i podejmowania decyzji, 

określone w niniejszym zarządzeniu mogą być przekroczone o 1 tydzień. 
 


