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Regulamin przyznawania pomocy materialnej 

dla studentów Collegium Civitas 
 
 
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta wyłącznie 

w ramach środków z budżetu państwa przyznanych CC przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

 

2. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa przyznawaną dla studentów CC stanowią 

następujące świadczenia:  

 

a. Stypendia socjalne,  

 

b. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów,  

 

c. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,  

 

d. Zapomogi.  

 

3. Podziału środków przyznanych uczelni z budżetu państwa na poszczególne rodzaje 

świadczeń dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 

studenckiego Collegium Civitas. 

 

4. Wysokości stypendiów ustalane są przez Komisję Stypendialną na pierwszym posiedzeniu 

w danym roku akademickim (dla stypendiów socjalnych i specjalnych) lub semestrze (dla 

stypendiów Rektora dla najlepszych studentów). 

 

5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala, 

najpóźniej do 30 września każdego roku, wysokość dochodu na osobę w rodzinie 

studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 

 

6. Decyzja w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów może być 

podjęta jedynie w stosunku do osoby posiadającej status studenta.  

 

7. Świadczenia socjalne i specjalne przyznawane są na okres jednego roku akademickiego 

(10 miesięcy) 

 

8. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na okres jednego 

semestru (5 miesięcy) 

 

9. Świadczenia wypłacane są miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem 

października i marca, kiedy to stypendium wypłacane jest w kolejnym miesiącu łącznie 

z kolejną transzą, na wskazany przez studenta numer konta bankowego, jednakże 

dopuszcza się możliwość wypłaty za kilka miesięcy łącznie, w zależności od terminu 

przekazania środków przyznanych z budżetu państwa do CC.  

 
10. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium Ministra za wybitne 

osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 
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11. Student ma obowiązek zgłosić wszystkie zmiany stanu faktycznego sytuacji materialnej, 

uzasadniające przyznanie, podwyższenie, obniżenie lub cofnięcie przyznanego 

świadczenia.  

 

12. Student przebywający na stypendium w ramach programu Erasmus otrzymuje należne 

stypendia w trakcie swojego pobytu za granicą. 

 

13. Lista studentów którym przyznano pomoc materialną zostaje zatwierdzona przez osobę 

pełniącą funkcję przewodniczącego komisji stypendialnej, a informacja o przyznaniu 

stypendium zostaje umieszczona na Wirtualnej Uczelni. 

 

14. Studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej, w skład której wchodzą: Rektor Collegium Civitas oraz  delegowani przez 

Zarząd Samorządu Studentów Collegium Civitas studenci, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji podjętych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania 

stypendium.  

 

15. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni.  

 

16. Decyzja o przyznaniu stypendium może zostać przez Rektora uchylona w przypadku:  

 

a. Podania przez studenta nieprawdziwych, niepełnych danych lub danych 

niesprostowanych,  

 

b. Skreślenia z listy studentów,  

 

c. Rezygnacji ze studiów,  

 

d. Prawomocnego ukarania orzeczeniem dyscyplinarnym o wydaleniu ze szkoły.  

 
 
 

Zasady przyznawania stypendiów socjalnych 
 
1. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. 

 

2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, składa (w określonym przez 

dziekanat terminie) w dziekanacie wniosek o przyznanie stypendium wraz z pełną 

dokumentacją potwierdzającą jego sytuację materialną.  

 

3. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 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. 

 

4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się 

o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

a. studenta; 

b. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek; 
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c. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek. 

 

4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do 

ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, 

z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

a. dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo; 

b. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na 

podstawie przepisów ustawy; 

c. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

i. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

ii. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), 

iii. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, 

sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów 

stypendialnych; 

d. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

e. świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1. 

 

5. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie 

następujące warunki: 

a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 

c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy 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; 

d. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego 

z rodzicami bądź jednym z nich. 

 

6. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania 

się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 

z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz 

dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

 

7. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja 

Stypendialna, mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej 

odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, 

i uwzględnić ją w postępowaniu. 

 
 
 
 
 
 



4 

Zasady przyznawania stypendiów 
Rektora dla najlepszych studentów 

 
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał: 

a. wysoką średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów wynoszącą co najmniej 4,5 

z zastrzeżeniem, że w każdym semestrze średnia nie może być niższa niż 4,2 lub 

b. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym lub 

c. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne 

 

2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na podstawie średniej 

ocen uzyskanej w ostatnich dwóch semestrach na okres kolejnego semestru lub na 

podstawie zaświadczenia potwierdzającego osiągnięte wyniki naukowe, artystyczne lub 

sportowe. 

 

3. Średnia semestralna jest liczona na podstawie wszystkich przedmiotów kończących się 

oceną, włącznie z lektoratami. Do średniej semestralnej nie wlicza się ocen z pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego.  

 

4. W przypadku, gdy student spełnia więcej niż jeden warunek przyznawania stypendium 

Rektora dla najlepszych studentów, wysokość stypendium może zostać podwyższona. 

 

5. Studentom I roku studiów I stopnia stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

przyznawane jest po ukończeniu dwóch pełnych semestrów nauki w Collegium Civitas na 

podstawie średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów. 

 

6. Studenci I semestru studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów 

I stopnia mogą się ubiegać o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

na podstawie ocen uzyskanych na dwóch ostatnich semestrach studiów I stopnia.  

 

7. Studenci powracający z wymiany w ramach programu Erasmus mogą ubiegać się 

o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie ocen 

uzyskanych za granicą po przeliczeniu ich na system ocen stosowanych w Collegium 

Civitas.  

 

8. Studenci powracający z urlopu mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów na podstawie ocen uzyskanych w semestrze poprzedzającym 

urlop.  

 

9. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów 

jest: 

a. złożenie wniosku (w formie kwestionariusza do wypełnienia dostępnego do pobrania 

na Wirtualnej Uczelni) w terminie wyznaczonym przez dziekanat Uczelni; 

b. zaliczenie wszystkich przedmiotów w pierwszym terminie sesji egzaminacyjnej; 

c. brak zaległości w opłatach w ciągu ostatniego roku akademickiego; 

d. uregulowane w terminie płatności w semestrze, na który jest przyznane stypendium; 

 

10. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane na podstawie 

ocen uzyskanych w semestrze powtarzanym lub w semestrze z wpisem warunkowym 

 

11. Student ukarany w sposób, o którym mowa w §8 pkt 2 Regulaminu Studiów Collegium 

Civitas przez rok nie może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych 

studentów. 

 

12. Kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest zróżnicowana w zależności od 

wysokości dotacji i ilość studentów uprawnionych do otrzymania stypendium. 
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13. Zróżnicowanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią 

kształtuje się w przedziałach: 

 

4,5  –   4,64 

4,65 –   4,79 

4,8 –   4,94 

4,95 –   5,09 

5,1 –   5,5 

 

14. Komisja Stypendialna decyduje o wysokości stypendium, przyznawanego w ramach 

każdego progu.  

 
 

 
Zasady przyznawania stypendiów 

specjalnych dla osób niepełnosprawnych 
 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student 

z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.  

 

2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, składa (w określonym przez dziekanat terminie) wniosek 

o przyznanie stypendium wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą jego 

niepełnosprawność.  

 
 
 

Zasady przyznawania zapomóg 
 
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

 

2. Student może otrzymać zapomogę raz w danym semestrze (dwa razy w roku 

akademickim).  

 

3. Komisja przyznaje zapomogę na podstawie dokumentu potwierdzającego zdarzenie 

losowe w rodzinie studenta wystawione przez upoważnione urzędy i instytucje.  

 

 

 

 

 

…………………………………...………………                                       …………………………………………………  
Przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów                                                                      Rektor Collegium Civitas 


