
Załącznik  nr  1 do  Zarządzenia  Rektora  z  dnia  09  marca 2023  r. w  sprawie  Regulaminu
świadczeń dla studentów Europejskiej Uczelni w Warszawie.

REGULAMIN PRYZNANWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW EUROPEJSKIEJ UCZELNI
W WARSZAWIE

Stosownie do postanowień art.95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i  nauce  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1668  z  późn.  zm.)  ustala  się  zasady  przyznawania  pomocy
materialnej dla studentów Europejskiej Uczelni w Warszawie.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe kryteria:

a) przyznawania świadczeń oraz sposób ich wypłacania

b) sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta

c) wysokość świadczeń oraz sposób ich ustalania

d) powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej

2. Student może ubiegać się o następujące świadczenia ze środków budżetu państwa:

a) stypendium socjalne

b) stypendium dla osób niepełnosprawnych

c) zapomogę 

d) stypendium rektora

3. Świadczenia, o których mowa w pkt. 2 przyznaje się na wniosek studenta, który złoży  
w terminie poprawnie wypełniony wniosek i  dołączy do niego wszystkie  dokumentujące
jego sytuację dokumenty.

4. Od  decyzji  o  przyznaniu  lub  odmowie  przyznania  świadczenia  przysługuje  studentowi
możliwość odwołania się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie  7 dni od dnia
otrzymania decyzji.

5. Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi możliwość złożenia
wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Student składa wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

6. Wzory wniosków o  przyznanie  świadczeń,  o  których  mowa  w pkt.  2  stanowi  załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Rektor w formie komunikatu podaje informacje na temat:

a) formy składania wniosków stypendialnych.

b) wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do
ubiegania się o stypendium socjalne.
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c) terminy składania wniosków, o których mowa w pkt.2 

§ 2

1. Student  kształcący  się  równocześnie  na  kilku  kierunkach  studiów  może  otrzymywać
świadczenia na jednym tylko wskazanym przez siebie kierunku.

2. Student może otrzymywać świadczenia, o których mowa w § 1 pkt. 2 na studiach I i  II
stopnia nie dłużej niż przez  łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których
mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich
pobieranie  przez  studenta,  z  zastrzeżeniem  że  w  ramach  tego  okresu  świadczenia
przysługują na studiach:

pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

             Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta
semestry  na  studiach,   o  których  mowa  w  ust.  1,  w  tym  semestry  przypadające  w  okresie
korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych
studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu
zawodowego  licencjata,  inżyniera  albo  równorzędnego.  W przypadku  kształcenia  się  na  kilku
kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

3. Studentowi nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, jeżeli zdobył tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny

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

4. Przepis pkt 3 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

5. Decyzja  o  przyznaniu  świadczenia  materialnego  wygasa  z  ostatnim  dniem  miesiąca,
w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego,
został skreślony z listy studentów, albo upłynął okres, o którym mowa w § 2 pkt. 2

6. Student traci prawo do stypendium:

a)  w przypadku udzielenia urlopu 

 b) w przypadku oczekiwania na powtórzenie semestru.

7. Świadczenia, o których mowa w § 1 pkt 2 nie przysługują studentom będącym:

a)  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,

b) funkcjonariuszami  służb  państwowych  w  służbie  kandydackiej  albo  będącym
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.

8. Świadczenia, o których mowa w § 1 pkt. 2 przyznawane są na rok akademicki lub semestr
roku akademickiego

2



9. Student, który pobrał nienależne świadczenie obowiązany jest do jego zwrotu.

STYPENDIA SOCJALNE

§ 3

1. O stypendium socjalne może ubiegać się student będący w trudnej sytuacji materialnej.

2. Podstawą do przyznania stypendium socjalnego jest wysokość dochodu przypadającego na
członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.

4. Wysokość miesięcznego dochodu osiąganego przez członka rodziny studenta wylicza się
na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o oświadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).

5. Do dochodów rodziny po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób
zalicza się w szczególności:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów
o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  pomniejszone  o  koszty  uzyskania
przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne.

b) dochód  z  działalności  podlegającej  opodatkowaniu  na  podstawie  przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne.

c)  inne  dochody  niepodlegające  opodatkowaniu  na  podstawie  przepisów  o  podatku
dochodowym od osób fizycznych

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

e)  należności 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 podróży służbowej
poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub
samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeksu Pracy,

f)  należności  pieniężne  wypłacone  policjantom,  żołnierzom,  celnikom  i  pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu
udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmacniania sił państwa albo państw sojuszniczych,
misji  pokojowej,  akcji  zapobieżenia  aktom  terroryzmu  lub  ich  skutkom,  a  także
należności  pieniężne  wypłacane  żołnierzom,  policjantom,  celnikom  i  pracownikom
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych
i sił wielonarodowych,

g)  należności  pieniężne  ze  stosunku  służbowego  otrzymywane  w  czasie  służby
kandydackiej  przez  funkcjonariuszy  Policji,  państwowej  Straży  Pożarnej,  Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym
osoby te uzyskały dochód,
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h)  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

i)  alimenty na rzecz dzieci,

j)  kwoty  diet  otrzymywane  przez osoby wykonujące  czynności  związane z  pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,

k) należności  pieniężne otrzymywane z tytułu  wynajmu pokoi  gościnnych  w budynkach
mieszkalnych  położonych  na  terenach  wiejskich  w  gospodarstwie  rolnym  osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

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

m) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

n)  dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

o)  dochody uzyskane za granicą pomniejszone odpowiednio o podatek dochodowy oraz
składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

p) zaliczkę  alimentacyjną  określoną  w  przepisach  o  postępowaniu  wobec  dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczkę alimentacyjną

q)  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów

r)  kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych

s) świadczenia rodzicielskie,

t)  zasiłek  macierzyński,  o  którym  mowa  w  przepisach  o  ubezpieczeniu  społecznym
rolników

u)  stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej

§ 4

1. Podstawą  do  ubiegania  się  o  stypendium  socjalne  jest  miesięczny  dochód  netto
przypadający  na  jednego  członka  rodziny  studenta  ustalony  zgodnie  z  zasadami
określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

2. Za  podstawę  obliczenia  dochodu  w  rodzinie  studenta  przyjmuje  się  dochód  rodziny
studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki.

3. Miesięczny  dochód  na  osobę  w  rodzinie  studenta  oblicza  się  sumując  przeciętne
miesięczne dochody członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w
rodzinie studenta.

4. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, przyjmuje się
dochód  miesięczny  w  wysokości  1/12  dochodu  ogłaszanego  corocznie,  w  drodze
obwieszczenia,  przez  ministra  właściwego  do  spraw  rodziny  w  Dzienniku  Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
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5. Dla  wyliczenia  miesięcznego  dochodu  z  gospodarstwa  rolnego,  przyjmuje  się  wartość
powstałą  z  przemnożenia  liczby  ha  przeliczeniowych  przez  kwotę  ha  przeliczeniowego
ogłoszonego  w  obwieszczeniu  wydanym  przez  prezesa  GUS  w  sprawie  wysokości
przeciętnego  dochodu  z  pracy  w  indywidualnych  gospodarstwach  rolnych  z  1  ha
przeliczeniowego, a następnie dzieląc tę kwotę przez 12.

6. Ustalając  dochód  rodziny  z  gospodarstwa  rolnego,  do  powierzchni  gospodarstwa
stanowiącego  podstawę  wymiaru  podatku  rolnego  wlicza  się  obszary  rolne  oddane
w dzierżawę z wyjątkiem:

a) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego.

b) gospodarstwa  rolnego  wniesionego  do  użytkowania  przez  rolniczą  spółdzielnię
produkcyjną

c) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w  przepisach  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  ze  środków  pochodzących
z  Sekcji  Gwarancji  Europejskiego  Funduszu  Orientacji  i  Gwarancji  Rolnej  oraz|
w  przepisach  o  wspieraniu  i  rozwoju  obszarów  wiejskich  z  udziałem  środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7. Ustalając  dochód  rodziny  uzyskany  przez  dzierżawcę  gospodarstwa  rolnego  oddanego
w dzierżawę na zasadach, o których mowa w pkt  7,  dochód uzyskany z gospodarstwa
rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

8. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego
oraz dochody pozarolnicze, dochody te się sumuje.

9. Do dochodów rodziny studenta nie wlicza się:

a) świadczeń dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów, doktorantów w ramach:

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty

d)  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  studentów  i  doktorantów  przyznawanych  przez
jednostki samorządu terytorialnego

e) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty,  o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629)

f) świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd.;

g) dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
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§ 5

1. Jeżeli w roku bazowym lub następującym po nim nastąpiły zmiany w dochodach członka
rodziny, dochody koryguje się o dochód utracony i uzyskany

2.  Utratą dochodu jest:

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

b) utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

d) utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia  kompensacyjnego,  a  także  emerytury  lub  renty,  renty  rodzinnej,  renty
socjalnej  lub  rodzicielskiego świadczenia  uzupełniającego o  którym  mowa  w ustawie
z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz.303)

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej  działalności  gospodarczej  lub zawieszeniem jej
wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art.
36a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)

f) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utrata świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub  utrata  świadczeń  pieniężnych  w przypadku  bezskuteczności  egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.

h) utrata świadczenia rodzicielskiego

i) utrata  zasiłku  macierzyńskiego  o  którym  mowa  w  przepisach  o  ubezpieczeniu
społecznym rolników.

1. Uzyskaniem dochodu jest:

a) dochód uzyskany po zakończeniu urlopu wychowawczego 

a) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

b) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

c)  uzyskanie  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,
nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  emerytury,  renty  rodzinnej,  renty
socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

d)  rozpoczęciem  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  lub  wznowieniem  jej
wykonywania po okresie zawieszenia.

e) uzyskanie  zasiłku  chorobowego  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku
macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

f) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego

g) uzyskanie  zasiłku  macierzyńskiego  o  którym  mowa  w  przepisach  o  ubezpieczeniu
społecznym rolników.

 4. W przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres bazowy lub po
tym roku, ustalając dochód w rodzinie nie uwzględnia się dochodu utraconego.
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 5. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny dochód koryguje się w ten sposób,
że:

a)  jeżeli  uzyskanie  dochodu  nastąpiło  w  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres
zasiłkowy,  osiągnięty w tym okresie dochód dzieli  się przez liczbę miesięcy w którym
dochód ten był uzyskiwany,

b) jeżeli dochód został uzyskany po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
dochód  powiększa  się  o  kwotę  osiągniętego  dochodu  za  miesiąc  następujący  po
miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

6. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje do dochodu z tytułu zatrudnienia lub
innej  pracy zarobkowej,  dochodu z tytułu  wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej
działalności  gospodarczej,  jeżeli  dochód  z  tych  tytułów  został  utracony  i  w  okresie
3 miesięcy licząc od dnia utraty tego dochodu został ponownie uzyskany u tego samego
pracodawcy.

§ 6

1.  Wyliczając dochód w rodzinie studenta bierze się pod uwagę dochody:

 a) studenta

 b) małżonka studenta

 c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta

 d) osoby o których mowa w lit a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku
życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2. 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,  jeżeli  26 rok życia  przypada
w ostatnim roku studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na
wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a) ukończył 26 rok życia

b) pozostaje w związku małżeńskim

c) ma na utrzymaniu dzieci

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej

e) posiada stałe źródło dochodów, jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym  oraz  w  bieżących  miesiącach  poprzedzających  miesiąc  złożenia
oświadczenia,  o  którym  mowa  w  pkt  3  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.

3. Student ma obowiązek złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

4. Jeżeli dochody przypadające na członka rodziny studenta są niższe niż kwota określona
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do wniosku
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o stypendium socjalne student ma obowiązek dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy
Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

5. Niezłożenie  oświadczenia  wymienionego  w  pkt  4  może  skutkować  odmową  przyznania
świadczenia.

6. Jeśli  student  udowodnił,  że  brak  zaświadczenia  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  był
uzasadniony  a  wiarygodnie  udokumentował  źródła  utrzymania  rodziny,  komisja
stypendialna może przyznać stypendium.

7. W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie.

8. Wysokość  stypendium  socjalnego  jest  zróżnicowana  i  zależy  od  wysokości  dochodu
przypadającego na członka rodziny (progi dochodowe)

9. Jeżeli  student otrzymał  stypendium w zwiększonej  wysokości  to po ustaniu okoliczności
powodujących  otrzymanie  zwiększonego  stypendium  otrzymuje  stypendium  zgodnie
z wyliczonym progiem dochodowym.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ
 § 7

1. Student  zobowiązany  jest  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  wysokość  osiągniętego
dochodu w roku bazowym dla każdego pełnoletniego członka rodziny, w szczególności:

a)zaświadczenie o osiągniętych dochodach opodatkowanych zgodnie z art. 27, 30b, 30c,
30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

b) zaświadczenie  z  US  o  dochodach  z  działalności  podlegającej  opodatkowaniu  na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o kwocie składki odprowadzonej na
ubezpieczenie zdrowotne (w pełnej wysokości 9%)

d) dla  przychodów  nieopodatkowanych  dokumenty  potwierdzające  źródło,  rodzaj
i wysokość otrzymanych dochodów

e) odpis  orzeczenia  sądu  z  klauzulą  wykonalności,  kopię  ugody  sądowej,  zasądzającej
alimenty na rzecz studenta, osób w jego rodzinie lub na rzecz osób trzecich.

f) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała w roku bazowym, albo otrzymała je
w wysokości niższej od zasądzonej, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie
egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także
o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

g) zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego o wysokości wypłaconych świadczeń.

2. W przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, dokument potwierdzający uzyskanie
dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

3. W  przypadku  utraty  dochodu,  dokumenty  potwierdzające  utratę  dochodu  (świadectwo
pracy, rozwiązanie umowy o pracę) oraz datę utraty dochodu
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4. Zaświadczenie  właściwego  organu  gminy  o  wielkości  gospodarstwa  wyrażone  w  ha
przeliczeniowych.

5. Skrócony  odpis  aktu  urodzenia  niepełnoletniego  dziecka  będącego  w  składzie  rodziny
studenta

6.  Zaświadczenie  o  uczęszczaniu  do  szkoły/szkoły  wyższej  osoby  zaliczanej  do  składu
rodziny studenta powyżej 18 roku życia nie dłużej jednak niż do 26 roku życia

7. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku, gdy rodzeństwo lub dziecko studenta jest
niepełnosprawne.

8. W przypadku śmierci rodzica lub małżonka studenta - akt zgonu

9. Akt małżeństwa studenta

10.Zaświadczenie  o  sytuacji  dochodowej  i  majątkowej  studenta  i  jego  rodziny  z  Ośrodka
Pomocy Społecznej, w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 4

11.Uzasadnienie przyczyn niedołączenia do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w pkt 10

12.W  przypadku  ubiegania  się  o  stypendium  w  zwiększonej  wysokości,  dokumenty
potwierdzające zasadność ubiegania się o podwyższone świadczenie

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§ 8

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

a) orzeczenie o niepełnosprawności,

b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c)  orzeczenie,  o  którym  mowa  w  art.  5  oraz  art.  62  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997
r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) 

 2. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium dla
osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca semestru.

3. W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub
stopnia niepełnosprawności,  stanowiącego kontynuację  poprzedniego orzeczenia,  prawo
do  stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  ustala  się  od  pierwszego  dnia  miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia,
jeżeli  student  spełnia  warunki  uprawniające do otrzymania  tego stypendium oraz złożył
wniosek  o  ustalenie  niepełnosprawności  lub  stopnia  niepełnosprawności  w  terminie
miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia. 

4.  Przekroczenie  dwutygodniowego  terminu,  na  zarejestrowanie  orzeczenia  i  złożenie
wniosku,  powoduje  ustalenie  prawa  do  stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  od
miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

5.  Wysokość  stypendium  dla  osób  niepełnosprawnych  uzależniona  jest  od  stopnia
niepełnosprawności studenta.
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ZAPOMOGI
§ 9

1.  Zapomoga  może  być  przyznana  studentowi,  który  znalazł  się  przejściowo  w  trudnej
sytuacji życiowej.

2.  Świadczenie, o którym mowa w pkt.1 przyznaje się na wniosek studenta.

3.  Student  powinien  uzasadnić  i  udokumentować  trudna  sytuację  życiową  w  której  się
znalazł.

4.  Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

5.  Student nie może otrzymać kolejnej zapomogi w danym roku akademickim w oparciu o to
samo uzasadnienie trudnej sytuacji życiowej.

6. Kwota  zapomogi  jest  jednorazową  wypłatą.  Wysokość  kwoty  zapomogi  każdorazowo
określa Komisja Stypendialna.

STYPENDIUM REKTORA
§ 10

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki  w nauce,
osiągnięcia naukowe lub artystyczne albo osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co
najmniej na poziomie krajowym.

2. Stypendium rektora możne otrzymać student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego
roku studiów, za wyjątkiem określonym w pkt 3. 

3. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:

a) laureatem  międzynarodowej  olimpiady  lub  finalistą  olimpiady  stopnia  centralnego,
o których mowa w przepisach o systemie oświaty

b) medalistą  współzawodnictwa  sportowego co najmniej  o  tytuł  Mistrza  Polski  w danym
sporcie.

4. Stypendium rektora za wyróżniające wyniki może otrzymać student, który w danym roku
akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
a) uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż określoną w pkt 8
b) złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w programie studiów, w tym

planie studiów na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie
z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

5. Stypendium rektora nie może otrzymać student, który:

a) powtarza przedmiot

b) powtarza semestr lub rok studiów

c) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku.

6. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku
studiów

7. Jeżeli  liczba  studentów jest  mniejsza  niż  10,  stypendium rektora  może  być  przyznane
1 studentowi.
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8. W przypadku gdy 10% liczby studentów nie jest liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do
liczby całkowitej.

9. W przypadku gdy przekroczony zostanie limit procentowy ze względu na uzyskanie przez
studentów jednakowej liczby punktów, limit tej kategorii pomniejsza się o osoby o tej samej
liczbie punktów

10.Za wyróżniające wyniki w nauce uważa się wysoką średnią ocen, równą co najmniej 4,5 ze
wszystkich  przedmiotów  objętych  planem  studiów  i  programem  kształcenia  na  danym
kierunku studiów, uzyskaną za rok studiów w poprzednim roku akademickim.

11.Za osiągnięcia naukowe uważa się:
a) wystąpienia na konferencjach naukowych
b) publikacje  naukowe  w  czasopismach  naukowych  lub  publikacje  naukowe  w  formie

książki/rozdziału książki /monografii/rozdziału w monografii
c) nagrody i udział w konkursach naukowych
d) udział w projektach badawczych lub badaniach naukowych

12.Za osiągnięcia artystyczne uważa się:
a) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne:
b) publikacje dzieła artystycznego
c) nagrody i udział w konkursach artystycznych

13.Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym uznaje się:
a) za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach
b) zajęcie 2 miejsca
c) zajęcie 3 miejsca

14.Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym przyznaje się:
a) za zajęcie 1 miejsca
b) za zajęcie 2 miejsca
c) za zajęcie 3 miejsca

15.Stypendium rektora  otrzymują  studenci  wyłonieni  na  podstawie  list  rankingowych,  która
stanowi sumę otrzymanych punktów za poszczególne osiągnięcia. 

16.Warunkiem przyznania stypendium rektora jest pozycja na liście rankingowej
17.Za wyróżniające wyniki w nauce przyznaje się liczbę punków stanowiącą średnią ocen.
18.Za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przyjmuje się następującą punktację:

a) wystąpienia na konferencjach naukowych max. 6 pkt 
b) publikacje  naukowe  w  czasopismach  naukowych  lub  publikacje  naukowe  w  formie

książki/ rozdziału książki/ monografii/ rozdziału w monografii; 6 pkt
c) nagrody i udział w konkursach naukowych; 6 pkt
d) udział w projektach badawczych lub badaniach naukowych; 4 pkt
e) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, 6 pkt
f) publikacje dzieła artystycznego; 6 pkt
g) nagrody i udział w konkursach artystycznych; 6 pkt
h) za  zajęcie  1  miejsca  w  klasyfikacji  generalnej  w  międzynarodowych  zawodach

sportowych; 5 pkt
i) zajęcie 2 miejsca w międzynarodowych zawodach sportowych; 4 pkt
j) zajęcie 3 miejsca w międzynarodowych zawodach sportowych; 3 pkt
k) zajęcie 1 miejsca w zawodach krajowych; 4 pkt
l) za zajęcie 2 miejsca w zawodach krajowych; 3 pkt
m)za zajęcie 3 miejsca w zawodach krajowych; 2 pkt
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KOMISJE STYPENDIALNE

§ 11

1. Komisję  stypendialną  i  odwoławczą  komisję  stypendialną  oraz  ich  przewodniczących
powołuje rektor spośród pracowników oraz studentów Europejskiej Uczelni w Warszawie,
delegowanych przez organ samorządu studenckiego.

2. Studenci stanowią większość składu komisji, o których mowa w pkt 1.

3. Decyzje wydane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną podpisują
przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

4. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania w poufności informacji, które dotyczą
poszczególnych studentów ubiegających się o świadczenia dla studentów, a które poznali
w toku prac komisji.

5. Członek komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej podlega wyłączeniu od
udziału w postępowaniu w danej sprawie, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

6. Nadzór  nad  działalnością,  komisją  stypendialną  i  odwoławczą  komisją  stypendialną
sprawuje rektor.

7. W ramach nadzoru, o którym mowa w pkt 6 rektor w drodze decyzji administracyjnej uchyla
decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami
prawa i niniejszego regulaminu.

W porozumieniu:
Samorząd Studentów
Warszawa,09. marca 2023 r.

Stypendia dla uchodźców wojennych 
Stypendium socjalne 
do przyznania stypendium socjalnego dla uchodźców wojennych (posiadających nadany w Polsce
nr  PESEL UK)  konieczne jest  wypełnienie  wniosku o przyznanie  stypendium socjalnego oraz
złożenie  oświadczenie  o  stanie  rodzinnym  ,  oświadczenie  o  sytuacji  materialnej,   jeśli  pobyt
 w Polsce trwa powyżej 3 miesięcy informacje o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia netto. 
Dla obcokrajowców 
konieczne  jest  złożenie  wniosku  o  przyznanie  stypendium   socjalnego,  wraz  z  wymaganymi
załącznikami wydanymi przez organy właściwe dla danego kraju tłumaczone na język polski. 
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