
INFORMACJA O NOWYM REGULAMINIE POMOCY MATERIALNEJ 
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 
W dniu 1 lipca 2008 r. wszedł w życie nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (zob. 
Zarządzenie nr 44/2008 Rektora UWr z dnia 28 maja 2008 r.). Zachęcając PT Studentów Wydziału 
Filologicznego do zapoznania się z całością regulaminu, zwracamy uwagę na szczególnie ważne jego 
zapisy, również te, które różnią się od zapisów obowiązujących dotychczas. 

 
 I. Stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie oraz stypendium dla osób 
niepełnosprawnych 
  

Stypendium może być przyznane od następnego miesiąca po złożeniu w dziekanacie wniosku 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów (najważniejsze z nich to zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzednim oraz o prowadzeniu bądź 
nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny). W wypadku ubiegania się o stypendium mieszkaniowe (dotyczy to tylko studentów 
studiów stacjonarnych) należy przedłożyć zaświadczenie o zakwaterowaniu w domu studenckim  lub – 
w wypadku zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki – dokumenty określone w § 9 ust. 2 
Regulaminu. Każdy student, który jest uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego (tzn. 
student, którego dochód na osobę w rodzinie uzyskany w roku 2007 r. nie przekraczał 572 zł 
miesięcznie), może także ubiegać się o stypendium na wyżywienie; wystarczy tylko zaznaczyć to 
we wniosku.  
 Stypendium przyznawane jest na semestr, nie na cały rok. Oznacza to, że student, którego 
sytuacja materialna nie uległa zmianie, przed początkiem semestru letniego składa w dziekanacie 
stosowne oświadczenie oraz występuje z wnioskiem o przyznanie stypendium w nowym semestrze (§ 
18 ust. 5 Regulaminu; chodzi o skróconą wersję wniosku, zgodną z załącznikiem nr 2 do Regulaminu). 
Niezłożenie w terminie oświadczenia pociąga za sobą utratę stypendium; może być one wypłacone – 
bez wyrównania za wcześniejszy okres – od kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.   
 Student jest zobowiązany bezzwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni) poinformować 
dziekanat o zmianie sytuacji materialnej mającej wpływ na utratę lub zmniejszenie wysokości 
stypendium. Dotyczy to zmniejszenia liczby członków rodziny oraz uzyskania dochodu (tzn. 
podjęcia pracy przez jednego z członków rodziny, uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub uprawnień 
emerytalnych, podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej itp.); zob. § 19 ust. 1 Regulaminu. 
Przeliczenie stypendium następuje wówczas od miesiąca następującego po pierwszym pełnym 
miesiącu od wystąpienia zmiany sytuacji materialnej. (Przykładowo, jeżeli członek rodziny studenta 
podejmie pracę 13 listopada, stypendium przelicza się od stycznia).   

Student może poinformować dziekanat o zmianie sytuacji materialnej mającej wpływ na 
zwiększenie wysokości stypendium (dotyczy to zwiększenia liczby członków rodziny lub utraty 
dochodu). W takiej sytuacji przeliczenie stypendium następuje od kolejnego miesiąca po złożeniu 
stosownego wniosku (wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą zmianę). Za zmianę sytuacji 
materialnej nie uważa się zmniejszenia lub zwiększenia dochodu już osiąganego przez danego członka 
rodziny studenta.    

Przy obliczaniu dochodu rodziny studenta bierze się pod uwagę dochody jego rodziców, pod 
warunkiem, że student nie jest samodzielny finansowo. Student jest samodzielny finansowo wtedy, 
gdy on lub jego małżonek spełnia łącznie warunki określone w § 15 Regulaminu. Chodzi tu zwłaszcza 
o uzyskiwanie – zarówno w ostatnim roku podatkowym, jak i w roku bieżącym – dochodów nie 
niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym bierze się tutaj pod uwagę dochody 
netto. (Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2007 r. to 936 zł, a w 2008 r. – 1126 zł). 
Zgodnie z przyjętą w UWr wykładnią, dochodów nie można sumować (należy liczyć albo dochody 
studenta, albo jego małżonka).     
 Stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe nie przysługuje, poza szczególnie 
uzasadnionymi przypadkami, studentowi przebywającemu na urlopie, studentowi, który uzyskał 
przerwę w studiach lub powtarza niezaliczone przedmioty (chyba że równocześnie kontynuuje studia 
na semestrze/roku wyższym w pełnym zakresie, por. § 31 ust. 4 pkt a Regulaminu studiów 



w Uniwersytecie Wrocławskim). Natomiast stypendium specjalne dla niepełnosprawnych 
w wymienionych powyżej sytuacjach, z wyjątkiem przerwy w studiach, przysługuje. 
  

II. Stypendia za wyniki w nauce lub sporcie     
  

Jednym z warunków nabycia uprawnień do stypendium za wyniki w nauce jest zaliczenie 
poprzedniego roku studiów w terminie do 30 września (decyduje data ostatniego wpisu w indeksie) 
oraz złożenie indeksu w dziekanacie w terminie do 5 października (§ 25 ust. 1, pkt 1 i 2 
Regulaminu). – W regulaminie obowiązującym w roku 2007/2008 decydująca była data złożenia 
indeksu w dziekanacie. Ponieważ w nowym regulaminie termin zaliczenia roku określany jest na 
podstawie ostatniego wpisu w indeksie, ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce student 
powinien, składając indeks w dziekanacie, dopilnować, by wszystkie zaliczenia w indeksie 
opatrzone były datą dzienną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie 
stypendium studentowi, który zaliczył poprzedni rok i/lub złożył indeks w dziekanacie w terminie 
późniejszym – nie później jednak niż do 10 listopada.    

Po ogłoszeniu list rankingowych najlepszych studentów (por. § 26 ust. 4 Regulaminu), 
studenci, którzy nabyli uprawnienia do stypendium za wyniki w nauce, zobowiązani są w terminie 7 
dni sprawdzić, czy zostali umieszczeni na liście oraz czy ustalona dla nich średnia ocen jest 
prawidłowa; ewentualne rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić w dziekanacie (§ 26 ust. 11 
Regulaminu). 

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego 
stopnia na innej uczelni, mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce po złożeniu w dziekanacie 
stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (zob. załącznik nr 3 do Regulaminu).    

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce na Wydziale Filologicznym 
(liczba i podział list rankingowych, sposób wyliczania średniej oraz wysokości stypendium) są 
dostępne na tablicy ogłoszeń w dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Filologicznego 
(www.wfil.uni.wroc.pl).  

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie składają stosowny 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (zob. § 32 ust. 1 pkt 1 Regulaminu) w terminie do 5 
października. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie stypendium 
studentowi, który złożył wniosek w terminie późniejszym – nie później jednak niż do 10 listopada.   

Studenci, którzy nabyli prawo do stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, otrzymują to 
stypendium także wtedy, gdy przebywają na urlopie.  

Studenci ostatniego roku studiów, którzy złożyli egzamin dyplomowy przed terminem 
zakończenia studiów, pozostałą kwotę stypendium za wyniki w nauce lub sporcie otrzymują 
jednorazowo, w ciągu 60 dni od daty ukończenia studiów (§ 4 ust. 4 Regulaminu).   
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