
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 4/2022 

Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego 

z dnia 21 lutego 2022 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów  

Uczelni Jana Wyżykowskiego 

 

Działając na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia  

20 lipca 2018 roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 20 Statutu Uczelni zarządza się,  

co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Jana 

Wyżykowskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 22/2021 Rektora UJW z dnia 21 września 

2021 r.: 

1)  w § 2 po wyrazie oświadczeń wykreśla się wyrażenie tryb przyznawania oraz wypłacania 

świadczeń. 

2) w § 4: 

a) w ust. 2 wykreśla się wyraz Wydziałowej; wyraz lub zmienia się na i 

b) w ust. 3 wykreśla się wyraz Wydziałowej 

c) w ust. 4 wykreśla się wyraz Wydziałowej; po wyrażeniu studentowi przysługuje 

odwołanie do wyraz Rektora zastępuje się wyrażeniem Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej 

3) w § 5: 

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrażenie Wydziałowe Komisje Stypendialne zastępuje się 

wyrażeniem Komisję Stypendialną. W zdaniu trzecim wyrażenie Wydziałowych Komisji 

Stypendialnych zastępuje się wyrażeniem Komisji Stypendialnej.  

b)  w ust. 2 wyrażenie Wydziałowe Komisje Stypendialne zmienia się na wyrażenie Komisja 

Stypendialna. 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, przysługują na studiach pierwszego 

stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.  

2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, tylko na jednym, wskazanym przez niego 

kierunku.  

3. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, nie przysługują studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy:  

1)  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;  



2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia.  

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, 

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w 

ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:  

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;  

2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.  

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student 

podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa 

wynosi 11 albo 12 semestrów.  

6. 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 od zajęć, 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.  

7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy 

okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.  

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali 

tytuły zawodowe za granicą.  

9. Studentom będącym: 

1) 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, 

2) 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  

- nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4. 

5) w § 8: 

a) w ust. 3: 

aa) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

uzyskał tytuł zawodowy, o którym mowa w § 7 ust. 3 i ust. 8, albo 

ab) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 upłynął okres o którym mowa w § 7 ust. 4, 5 i 7. 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Student ubiegający się o świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, albo otrzymujący 

takie świadczenia jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu 

okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia. 

6) w § 12: 

a) w ust. 12: 

aa) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 



obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania 

COVID-19, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z tego tytułu jest uwzględniana, przy 

ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r. 

ab) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

utratą dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z tego tytułu jest 

uwzględniana, przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 

r. 

b) w ust. 17 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

uzyskaniem dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że uzyskanie dochodu z tego 

tytułu jest uwzględniane, przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 

października 2022 r. 

7) zmienia się treść załączników: 

a)  w pouczeniu do załącznika nr 3 dodaje się: 

-    przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i 

b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów 

zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne 

oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

-   przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, 

pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad 

określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

-    dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 

153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a. 

b) w załączniku nr 6 dodaje się dwa nowe tytuły utraty dochodu w brzmieniu: 

 obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania 

COVID-19, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z tego tytułu jest uwzględniana, przy 

ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r. 

 utraty dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z tego tytułu jest 

uwzględniana, przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 

r. 

c) w załączniku nr 7 dodaje się nowy tytuł uzyskania dochodu w brzmieniu:  

 uzyskania dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że uzyskanie dochodu z tego 

tytułu jest uwzględniane, przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 

października 2022 r.  



 

d) załącznik nr 12 otrzymuje nowe brzmienie. Oświadczenie w nowym brzmieniu stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

8) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego 

członka rodziny za ostatni rok podatkowy (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), poprzedzający 

rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. 

 

§ 2 

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Jana 

Wyżykowskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z początkiem semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, 

tj. z dniem 26 lutego 2022 r. 

 

 

              Rektor 

         

                                                                                    dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


