REGULAMIN
Przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych
studiów dziennych, pochodzenia polskiego, studiujących w uczelniach polskich

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Student może ubiegać się w Regionalnym Stowarzyszeniu Wschód – Zachód o pomoc
materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Regionalnego Stowarzyszenia
W – Z w formie:
 Stypendium socjalnego,
 Stypendium za wyniki w nauce.
Świadczenia pomocy materialnej, o której mowa wyżej przyznawane są przez Zarząd
Regionalnego Stowarzyszenia W – Z. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
§ 2.
Świadczenia pomocy materialnej o których mowa w § 1 nie są wypłacane w okresie
przebywania studenta na urlopie. Na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego
Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia W – Z może podjąć decyzję o wypłacie stypendium
socjalnego jeśli przemawiają za tym: szczególnie trudna sytuacja materialna studenta lub inne
ważne względy społeczne.
§ 3.
1. Student może otrzymać stypendia, o których mowa w § 1 w danym roku akademickim
przez okres 9-ciu miesięcy. Stypendia wypłacane są, co miesiąc.
2. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 nie mogą
przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia netto.
§ 4.
Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regolaminie studiów,
ostatnią ratę stypendiów wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy.
§ 5.
Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe.
§ 6.
W przypadku, gdy Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia W – Z poweźmie wątpliwość w
sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia pomocy materialnej, co do występujących w
sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń, powiadamia
niezwłocznie studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14
dni licząc od otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych
dokumentów.
§ 7.
Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia W – Z.

STYPENIUM SOCJALNE
§ 8.
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Miesięczną wysokość stypendium socjalnego ustala każdorazowo Prezes Zarządu
Regionalnego Stowarzyszenia W – Z. Wysokość stypendium socjalnego nie może
przekroczyć kwoty 300,- PLN (słownie: trzysta PLN).
3. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie
stypendium, o którym mowa składa się w terminie do 20 października. W przypadku
rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, o
którym mowa składa się w terminie do 10 maja. Wymieniony wyżej wniosek student
jest zobowiązany złożyć osobiście.
4. Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego
kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje
on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
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§ 9.
Stypendium za wyniki w nauce można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów. Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego
otrzymują stypendia za wyniki w nauce od miesiąca marca.
Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od
ukończenia studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w
nauce na podstawie wyników uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia.
Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie w
poprzednim roku studiów odpowiednio wysokiej średniej ocen, nie niższej jednak niż
3,5. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich
zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń.
Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który w terminie określonym
w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia
kończyły się w danym roku egzaminem i zdobył wszystkie zaliczenia oraz złożył w
dziekanacie indeks do dnia 30 września w semestrze letnim i 28 (29) lutego w
semestrze zimowym. Stypedium za wyniki w nauce nie przysługuje w przypadku
wpisu warunkowego.
Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na wniosek studenta złożony na
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie
stypendium, o którym mowa składa się w terminie do 20 października. W przypadku
rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, o
którym mowa składa się w terminie do 10 maja. Wymienione wyżej wnioski student
jest zobowiązany złożyć osobiście.
Stypendium za wyniki w nauce przyznawane są na rok.
Stypendia za wyniki w nauce mogą być I, II, III, i IV stopnia. Stypendia I-go stopnia
przysługują studentom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen (5,0). Stypendia II-go
stopnia przysługują studentom, którzy uzyskali średnią ocen (4,5). Stypendia III-go
stopnia przysługują studentom, którzy uzyskali średnią ocen (4,0). Stypendia IV-go

stopnia przysługują studentom, którzy uzyskali średnią ocen (3,5).Wysokość
stypendium w poszczególnych grupach przyznawane są przez Zarząd Regionalnego
Stowarzyszenia W – Z. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
8. Wysokość stypendium za wyniki w nauce I-go stopnia nie może być niższa niż 300,zł, Wysokość stypendium za wyniki w nauce II-go stopnia nie może być niższa niż
250,- zł Wysokość stypendium za wyniki w nauce III-go stopnia nie może być niższa
niż 200,- zł, Wysokość stypendium za wyniki w nauce IV-go stopnia nie może być
niższa niż 150,- zł miesięcznie.
9. Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia W – Z podejmuje decyzje w sprawie przyznania
stypendiów za wyniki w nauce w terminie do 15 listopada, a w przypadku
rozpoczynania studiów od semestru letniego, do 10 kwietnia.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 10.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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