
ZARZĄDZENIE nr 194/2007 
Rektora Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania  

z dnia 4 grudnia 2007 r. 
w sprawie: 

1) zmian w Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów socjalnych, 
stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomóg finansowanych  
ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2) ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów 
socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomóg 
finansowanych ze środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

3) terminów składania wniosków stypendialnych na semestr zimowy roku 
akademickiego 2007/2008. 

 
 
W oparciu o wprowadzony z dniem 1 października 2006 r. Regulamin Studiów Wyższej 
Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz wyjaśnienia Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego opublikowane w 2007 r., wprowadza się w Regulaminie 
przyznawania i wypłacania stypendiów socjalnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia 
129/2005 Rektora WSISiZ z dnia 7 listopada 2005 r., następujące zmiany mające na celu 
dostosowanie go do aktualnych przepisów nadrzędnych: 
 
 

§ 1 
1. § 2 ust. 8 przyjmuje brzmienie: 

„Prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej przysługuje studentowi, który 
spełnia wymagane Regulaminem Studiów warunki rejestracji na dany rok akademicki i nie 
został skreślony z listy studentów”. 

2. § 3 ust. 5 przyjmuje brzmienie: 
„W skład WKS wchodzi 2 lub 3 przedstawicieli studentów, jeden z prodziekanów oraz 
pracownik administracyjny dziekanatu wyznaczony przez dziekana jako sekretarz komisji 
bez prawa udziału w głosowaniach”. 

3. § 3 ust. 9 przyjmuje brzmienie: 
„W skład OKS wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli Samorządu Studentów i sekretarz 
bez prawa udziału w głosowaniach. Pozostałych członków OKS wyznacza Rektor. 
Większość OKS muszą stanowić studenci”. 

4. w § 4 ust. 1: 
zwrot „przez dziekanat” zostaje zastąpiony zwrotem „przez sekretarza WKS”. 

5. § 4 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 
„Adnotacja na wniosku dotycząca rejestracji winna zawierać w szczególności informację o 
rejestracji studenta na kolejne semestry nauki i jego statusie oraz o liczbie punktów ECTS 
uzyskanych w kolejnych semestrach”. 

6. w § 4 ust. 6: 
zwrot „w teczkach” zostaje zastąpiony zwrotem „w aktach”. 

7. § 4 ust. 8 ostatnie zdanie przyjmuje brzmienie: 
„Jeśli istnieją przesłanki cofnięcia przyznanego świadczenia jako niezgodnego z przepisami 
prawa, prorektor ds. studenckich i dydaktycznych zawiadamia przewodniczącego WKS o 
uchyleniu decyzji Komisji”. 



8. § 5 ust 1 przyjmuje brzmienie: 
„Stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie przyznawane jest na wniosek 
studenta na okres jednego semestru (5 miesięcy). Dla studentów, których termin 
ukończenia studiów przypada na 31 marca, stypendium za ostatni semestr (zimowy) jest 
wypłacane przez 6 miesięcy (do marca włącznie)”. 

9. § 5 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 
„W okresie powtarzania roku (semestru) studiów oraz urlopu dziekańskiego studenci 
mogą otrzymywać stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie na zasadach 
ogólnych.” 

10. § 5 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 
„Student, który uzyskał rejestrację na kolejny semestr studiów z niepełną liczbą punktów 
ECTS, może otrzymać stypendium socjalne na warunkach ogólnych”. 

11. § 5 ust 19 przyjmuje brzmienie: 
„Stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie zostaje wstrzymane studentowi, 
który nie uzyskał rejestracji na kolejny semestr studiów w terminie określonym w 
Regulaminie studiów i został skreślony z listy studentów. W przypadku uzyskania wpisu 
w terminie późniejszym (wznowienie), student może otrzymać stypendium socjalne od 
miesiąca uzyskaniu wpisu”. 

12. § 5 ust. 20 zostaje wykreślony. 

13. § 7 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 
„Stypendium specjalne (dla osób niepełnosprawnych) jest przyznawane na okres jednego 
roku akademickiego, tj. na 10 miesięcy (w przypadku, gdy termin ukończenia studiów 
przypada na 31 marca - na 6 miesięcy; w przypadku nieukończenia studiów w terminie 31 
marca student może wystąpić z ponownym wnioskiem o stypendium specjalne), lub, jeśli 
w orzeczeniu o niepełnosprawności podany jest krótszy okres ważności orzeczenia, do 
końca tego okresu”. 

14. w § 7 ust. 5: 
po słowach „może osiągać” dodaje się słowo „maksymalnie”. 

15. w § 8 ust 2: 
zwrot „studiów zawodowych” zostaje zastąpiony zwrotem „studiów pierwszego stopnia”. 

16. § 8 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 
„a) Podstawą ustalenia prawa do stypendium za wyniki w nauce w danym roku 
akademickim jest średnia ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim (roku 
obliczeniowym) z przedmiotów zaliczanych na ocenę z przypisaną niezerową liczba 
punktów ECTS. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów 
zaliczonych w innych uczelniach, uznanych jako realizacja programu studiów WSISiZ. 
b) Średnia ocen jest obliczana jako średnia ważona: 

S = Suma(OCENA * punkty ECTS)/ Suma(punkty ECTS) 

z wszystkich kursów, na które student był zapisany i których punkty ECTS stanowiły 
obciążenie studenta w semestrach roku obliczeniowego. Kursy niezaliczone (ocena 
„niedostateczny” lub brak oceny) są uwzględniane jako OCENA = 2”. 

17. § 8 ust. 5 przyjmuje brzmienie: 
„Dla studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magisterskich, podjętych po 
uzyskaniu dyplomu inżyniera lub licencjata podstawą ustalania prawa do stypendium jest 
średnia arytmetyczna ocen z dwóch ostatnich semestrów na studiach I stopnia 
wyznaczona na podstawie wyciągu ocen załączonego do wniosku studenta”. 

18. § 8 ust. 6 przyjmuje brzmienie: 
„Wydziałowa komisja stypendialna lub dziekan określa listy rankingowe wg średniej 
ocen odrębnie dla każdego systemu nauczania i roku studiów i podaje je do wiadomości 



studentów (numery albumu - bez podawania nazwisk, średnie ocen i liczby punktów 
ECTS). Odrębną listą rankingowa tworzy się dla studentów pierwszego roku studiów II 
stopnia, dla których obliczana jest średnia arytmetyczna ocen”. 

19. § 8 ust. 7 przyjmuje brzmienie: 
„Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie wszystkie 
poniższe warunki: 
a) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów, 
b) w roku akademickim, po którym przyznawane jest stypendium (w roku 

obliczeniowym), był wpisany na przedmioty o łącznej wartości co najmniej 60% 
punktów ECTS przewidzianych dla tego roku w planie studiów,  

c) uzyskał rejestrację na wyższy rok studiów, 
d) uzyskał średnią, która daje mu miejsce w górnych 30% odpowiedniej listy 

rankingowej sporządzonej dla studentów spełniających warunki a), b) i c)”. 

20. § 8 ust. 8 przyjmuje brzmienie: 
„Ponadto stypendium za wyniki w nauce może uzyskać student pierwszego roku 
uzupełniających studiów magisterskich, który spełnia łącznie wszystkie warunki: 
a) złożył w terminie pracę dyplomowa na studiach I stopnia, 
b) uzyskał średnią arytmetyczną (bez pracy dyplomowej) co najmniej 4,0 z dwóch 

ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia, 
c) podjął studia uzupełniające magisterskie nie później niż 1 rok po uzyskaniu 

dyplomu”. 
21. § 8 ust. 9 przyjmuje brzmienie: 

„Studenci przyjęci na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni mogą otrzymać 
stypendium za wyniki w nauce w następujących przypadkach: 
a) student przenosi się po zaliczeniu pełnego roku studiów i jest przyjmowany na 

następny rok bez różnic programowych; przyjmuje się wówczas, że uzyskał w 
poprzednim roku pełną (nominalną) liczbę punktów ECTS, 

b) student przenosi się po zaliczeniu pełnego roku, ale zostaje przyjęty na wyższy rok z 
wyznaczonymi różnicami programowymi; przyjmuje się wówczas, że uzyskał w 
poprzednim roku pełną liczbę punktów ECTS pomniejszoną o liczbę punktów za 
różnice programowe, 

Średnią ocen oblicza się na podstawie dokumentacji przebiegu studiów przekazanej przez 
poprzednią uczelnię”. 

22. § 8 ust. 10 przyjmuje brzmienie: 
„WKS ustala i podaje do wiadomości studentów zależność między wysokością 
stypendium i pozycją na liście rankingowej. W przypadku, gdy podstawą wyliczenia 
średniej są przedmioty, których suma punktów ECTS jest mniejsza od nominalnej sumy 
ECTS w roku obliczeniowym dla danego roku studiów więcej niż o 5%, wysokość 
stypendium studenta wynikająca z pozycji rankingowej jest obniżona proporcjonalnie do 
liczby uzyskanych punktów (nie więcej niż do poziomu stypendium minimalnego 
określonego w ust. 13). Suma punktów przekraczająca nominalną liczbę punktów nie 
upoważnia do podwyższenia stypendium ponad kwotę wynikającą ze średniej”. 

23. § 8 ust. 11 zostaje wykreślony. 

24. § 10 ust. 4 przyjmuje brzmienie: 
„Zapomoga losowa może być przyznana studentowi najwyżej dwa razy w roku 
akademickim (w ciągu roku akademickiego suma przyznanych zapomóg nie może 
przekroczyć 50%, a w wyjątkowych przypadkach 80% czesnego za rok studiów)”. 

25. § 10 ust. 5d przyjmuje brzmienie: 
„ciężką chorobę studenta lub jego najbliższej rodziny (dziecko, niepracujący 
współmałżonek, ojciec, matka, rodzeństwo, opiekun prawny)”. 

26. § 10 ust. 5e przyjmuje brzmienie: 
„śmierć najbliższego członka rodziny, opiekuna prawnego”. 



27. § 11 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 
„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku przez studenta w 
terminach późniejszych niż określone w ust. 2, jednak stypendium socjalne, 
mieszkaniowe i na wyżywienie może wówczas nie być przyznane, jeśli zostały już 
rozdysponowane środki Funduszu Pomocy Materialnej na ten cel przeznaczone”. 

28. § 11 ust. 5 przyjmuje brzmienie: 
„Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wymagane w przypadku 
studentów pierwszego semestru studiów uzupełniających magisterskich oraz studentów 
przyjmowanych w trybie przeniesienia należy składać do 31 października. Dla wniosków 
składanych później stypendium może nie być przyznane, jeśli zostały już 
rozdysponowane środki Funduszu Pomocy Materialnej na ten cel przeznaczone”. 

29. w § 11 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
„Wypłata stypendium może być dokonywana przelewem na konto bankowe wskazane 
przez studenta we wniosku stypendialnym lub oddzielnym oświadczeniu pisemnym 
złożonym w WKS”. 

30. § 12 przyjmuje brzmienie: 
„PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Wprowadza się Dokumentację wniosków stypendialnych, która określa zasady 

ustalania wysokości dochodów do celów stypendialnych oraz wzory formularzy 
stypendialnych, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. W przypadkach nie przewidzianych przepisami niniejszego regulaminu decyzje 
podejmuje Rektor. 

3. Prorektor ds. studenckich i dydaktycznych ma pełnomocnictwo Rektora do 
wykonywania postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2007 r., z mocą obowiązującą od dnia 
1 października 2007 r.” 

 
§ 2. 

1. Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów 
socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomóg finansowanych ze 
środków dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Traci moc Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów socjalnych, stypendiów za 
wyniki w nauce lub sporcie oraz zapomóg finansowanych ze środków dotacji 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadzony Zarządzeniem Rektora  
nr 129/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. 

 
§ 3. 

W roku akademickim 2007/2008 terminy składania wniosków stypendialnych na semestr 
zimowy ustalone regulaminem na 31 października zostają przesunięte do 6 grudnia 2007 r. 
Wnioski złożone do tego terminu zostaną rozpatrzone do 10 grudnia 2007 r. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2007 r., z mocą obowiązująca od dnia  
1 października 2007 r. 
 
 
 

REKTOR WSISiZ 
 
 
prof. dr Roman Kulikowski 


