§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, w tym
szczegółowe kryteria i tryb udzielania takiej pomocy dla studentów i uczestników
studiów doktoranckich Politechniki Opolskiej w Opolu, zwanej dalej Uczelnią.
Regulamin określa sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora
dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia
o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania
sytuacji materialnej studenta. Regulamin jest ustalany przez rektora w porozumieniu
z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu
doktorantów.

2.

Regulacje dotyczące prawa studentów do zakwaterowania w domu studenckim są
przedmiotem odrębnego regulaminu.

3.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o:
1) studencie – rozumie się przez to osobę kształcącą się na studiach wyższych oraz
doktoranta - uczestnika studiów doktoranckich;
2) uczelnianym organie samorządu studenckiego – rozumie się przez to również
uczelniany organ samorządu doktorantów.

4.

Tworzy się fundusz pomocy materialnej dla doktorantów i studentów, zwany dalej
funduszem. Fundusz tworzy się z:
1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z bezzwrotną pomocą
materialną dla studentów oraz dla doktorantów, z wyłączeniem środków na stypendia
ministra za wybitne osiągnięcia;
2) opłat za korzystanie z domu studenckiego;
3) opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej;
4) innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach
studenckich.

5.

Student studiów wyższych może ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu
w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) zapomogi.

6.

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium dla najlepszych doktorantów;
4) zapomogi.
Do przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów stosuje się
odpowiednio przepisy pomocy materialnej dla studentów studiów wyższych.

7.

Dotację, o której mowa w ust. 4 pkt 1 przeznacza się na wypłatę stypendiów i zapomóg,
z wyłączeniem części dotacji, przeznaczonej na remonty domów i stołówek studenckich.
Kwotę z dotacji przeznaczoną na remonty domów i stołówek studenckich ustala na każdy
rok kalendarzowy rektor Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu
studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu doktorantów.

8.

Pomoc materialną, niezależnie od formy studiów i stopnia kształcenia, może otrzymać
student, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz warunki
szczegółowe określone w Regulaminie.

9.

Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 5 student może również ubiegać się o pomoc
materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Także doktorant, oprócz świadczeń
wymienionych w ust. 6, może ubiegać się o pomoc materialną w formie stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych
stypendiów regulują odrębne przepisy.

10. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę,
stypendium rektora dla najlepszych studentów (a w przypadku doktorantów - stypendium
dla najlepszych doktorantów), stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na
jednym, wskazanym przez studenta w oświadczeniu kierunku studiów.
11. Student i doktorant ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej w zakresie
stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium dla najlepszych
doktorantów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest obowiązany do
złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż
jednym kierunku studiów oraz ukończonych studiach (druk określony załącznikiem nr 1).
W przypadku studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora dla
najlepszych studentów, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10, stanowi integralną
część wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dostępnego w
systemie USOSweb. Wybór kierunku, z uwzględnieniem przepisu § 4 ust. 17, jest
wiążący przez okres, na jaki została przyznana pomoc materialna.
12. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w ust. 5 i ust. 9, chyba
że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres
trzech lat. Oznacza to, że pomocy materialnej nie może otrzymywać student, który
ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym
oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na
kolejnych studiach pierwszego stopnia. Doktorantowi, który po ukończeniu jednego
kierunku studiów doktoranckich podejmuje naukę na drugim kierunku studiów
doktoranckich, nie przysługują świadczenia, o których mowa w ust. 6 i ust. 9.
13. Student, który kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu
uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, otrzymujący świadczenia
pomocy materialnej, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracowników
Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta o wystąpieniu
okoliczności, mającej wpływ na jego prawo do świadczeń pomocy materialnej, o której
mowa w ust. 12, tj. w sytuacji, gdy minął okres trzech lat kontynuowania przez niego
studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
14. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów
(a w przypadku doktorantów - stypendium dla najlepszych doktorantów), jak również
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza
prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania

stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców,
a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
15. Wysokość świadczeń wymienionych w ust. 5 oraz ust. 6 ustalana jest przez rektora
Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego oraz
uczelnianym organem samorządu doktorantów. Wysokość świadczeń pomocy
materialnej ustalana jest na rok akademicki i ogłaszana w terminie do dnia 10 listopada
2017 r. Dopuszcza się możliwość ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej na
jeden semestr i ogłoszenia ich w terminach: do dnia 10 listopada 2017 r. na semestr
zimowy i do dnia 13 kwietnia 2018 r. na semestr letni. W przypadku ustalenia wysokości
świadczeń na rok akademicki, dopuszcza się korektę ich wysokości w trakcie roku
akademickiego, w zależności od wysokości dotacji otrzymanej na nowy rok
kalendarzowy z ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także
możliwości finansowych Uczelni.
16. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla
najlepszych studentów (a w przypadku doktorantów - stypendium dla najlepszych
doktorantów) nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Kwota ta
jest ustalana przez rektora Uczelni w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu
studenckiego oraz uczelnianym organem samorządu doktorantów. Jeżeli łączna wysokość
stypendiów, o których mowa wyżej, przyznanych studentowi, przekracza kwotę ustaloną
przez rektora Uczelni na dany rok akademicki, obniża się wysokość stypendium rektora
dla najlepszych studentów, a doktorantowi - stypendium dla najlepszych doktorantów.
17. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, a w przypadku
doktorantów - stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim
przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr przez okres do
pięciu miesięcy. Zapomogę student może otrzymać dwa razy w roku akademickim.
18. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium
rektora dla najlepszych studentów (a w przypadku doktorantów - stypendium dla
najlepszych doktorantów) są przyznawane na rok akademicki lub na semestr
w przypadku, gdy rok studiów trwa jeden semestr.
19. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga są
przyznawane na wniosek studenta przez Wydziałowe Komisje Stypendialne. Stypendium
rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów jest
przyznawane na wniosek studenta przez rektora Uczelni.
20. Od decyzji w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych i zapomogi wydanej przez Wydziałowe Komisje Stypendialne
przysługuje studentowi prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji
Stypendialnej, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej (w Biurze Spraw
Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta), w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium rektora dla
najlepszych studentów, studentowi przysługuje prawo złożenia do rektora, za
pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej (w Biurze Spraw Socjalnych
i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta), wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie
stypendium dla najlepszych doktorantów, doktorantowi przysługuje prawo złożenia do
rektora, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

21. Decyzja podjęta przez rektora lub Odwoławczą Komisję Stypendialną w postępowaniu
odwoławczym, może być zaskarżona przez studenta do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
22. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, za dany miesiąc,
wypłacane są do 20 dnia danego miesiąca. Wyjątkiem jest wypłata świadczeń za miesiąc
październik, listopad oraz kwiecień. Świadczenia za październik wypłacane są łącznie ze
świadczeniami za listopad - do dnia 30 listopada. Świadczenia za kwiecień wypłacane są
do 25 kwietnia. Świadczenia za miesiąc marzec dla studentów rozpoczynających studia
w semestrze letnim (nabór lutowy) są wypłacane łącznie ze świadczeniami za kwiecień do dnia 25 kwietnia.
23. Przyznane studentowi świadczenia pomocy materialnej są wypłacane przelewem na
indywidualne konto bankowe studenta, którego numer obowiązkowo podaje we wniosku.
Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób fizycznych lub prawnych wskazanych
przez studenta.
24. Świadczenia pomocy materialnej, do których student nabył prawo przed wyjazdem
w celu odbywania studiów w partnerskiej uczelni lub w partnerskiej uczelni zagranicznej
w ramach współpracy prowadzonej przez Uczelnię, w tym także stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub w obiekcie innym
niż dom studenta, należą się w czasie pobytu studenta w partnerskiej uczelni lub
partnerskiej uczelni zagranicznej. Student ma prawo do ubiegania się o świadczenia
pomocy materialnej również po powrocie do uczelni macierzystej.
25. Student traci uprawnienia do świadczeń pomocy materialnej z chwilą ukończenia
studiów, tj. złożenia egzaminu dyplomowego, natomiast doktorant z chwilą ukończenia
studiów doktoranckich przed terminem określonym w planie studiów, tj. obrony
rozprawy doktorskiej, a ostatnia pomoc materialna przysługuje w miesiącu złożenia
egzaminu dyplomowego w przypadku studentów, a w przypadku doktorantów w
miesiącu obrony rozprawy doktorskiej.
26. Utrata uprawnień do świadczeń pomocy materialnej następuje w przypadku:
ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów;
skreślenia z listy studentów w trakcie roku akademickiego;
rezygnacji ze studiów;
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni;
przeniesienia do innej uczelni;
ukarania karą dyscyplinarną zawieszenia w korzystaniu z prawa studenta do
otrzymywania pomocy materialnej;
7) uzyskania świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych;
8) rezygnacji z otrzymywania przyznanego stypendium;
9) upływu okresu trzech lat kontynuowania przez studenta studiów, po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub
równorzędnego, zgodnie z ust. 12;
10) śmierci studenta
1)
2)
3)
4)
5)
6)

oraz w sytuacjach określonych w Regulaminie studiów w Politechnice Opolskiej,
tj. w przypadku:
11) urlopu od zajęć w Uczelni;
12) oczekiwania na powtarzanie semestru;
13) przedłużenia przez dziekana terminu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu
dyplomowego.

27. Jeżeli student utracił prawo do świadczeń pomocy materialnej w przypadkach
określonych w ust. 26 pkt 1-5, 9-13, wstrzymuje się wypłatę świadczeń pomocy
materialnej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student utracił prawo do
tych świadczeń.
28. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem
miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na
kierunku, na którym pobierał świadczenie lub utracił prawo do pobierania świadczenia na
podstawie ust. 12.
29. W przypadku zastosowania wobec studenta kary zawieszenia w korzystaniu z prawa do
otrzymywania pomocy materialnej, student traci prawo do przyznanych świadczeń
zgodnie z ust. 26 pkt 6, a świadczenia nie przysługują od miesiąca uprawomocnienia się
orzeczenia komisji dyscyplinarnej dla studentów.
30. W przypadku uzyskania świadczeń na podstawie nieprawdziwych danych, student traci
prawo do przyznanych świadczeń zgodnie z ust. 26 pkt 7, a otrzymana pomoc materialna
podlega zwrotowi na fundusz pomocy materialnej, niezależnie od odpowiedzialności
dyscyplinarnej studenta określonej w przepisie art. 211 i nast. ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, włącznie z wydaleniem z Uczelni, a także odpowiedzialności
karnej i cywilnej.
31. Jeżeli student utracił prawo do świadczeń pomocy materialnej z powodu rezygnacji
z otrzymywania przyznanego stypendium, zgodnie z ust. 26 pkt 8, wypłatę świadczeń
pomocy materialnej wstrzymuje się od miesiąca, w którym student złożył rezygnację.
32. Jeżeli student nie odbiera przyznanych świadczeń pomocy materialnej przez trzy kolejne
miesiące, wstrzymuje się ich wypłatę. W przypadku ponownego zgłoszenia się studenta
wypłaca się świadczenia za cały okres wstrzymania wypłaty świadczeń pomocy
materialnej, jeżeli w chwili zgłoszenia się student spełnia warunki przyznania świadczeń
pomocy materialnej określone w Regulaminie. Jeżeli wznowienie wypłaty świadczeń nie
nastąpi do końca okresu, na jaki świadczenia zostały przyznane, prawo do świadczeń
pomocy materialnej wygasa.
33. W uzasadnionych przypadkach Wydziałowe Komisje Stypendialne lub Odwoławcza
Komisja Stypendialna mogą zażądać od studenta ubiegającego się o przyznanie pomocy
materialnej, doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej studenta oraz rodziny studenta i uwzględnić ten dokument
w postępowaniu o przyznanie pomocy materialnej w zakresie stypendium socjalnego.
34. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, Wydziałowe Komisje
Stypendialne lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą wezwać studenta do
przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje
odmową przyznania stypendium socjalnego.
35. Prawo do interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje rektorowi Uczelni po
zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studenckiego i uczelnianego organu
samorządu doktorantów.

