
System Stypendiów w Wyższej szkole Informatyki i Zarządzania  

w Bielsku-Białej 
 

WSIZ posiada atrakcyjny system stypendiów, umożliwiający studentom kształcenie 

niezależnie od ich statusu materialnego.  Nasi studenci mają możliwość korzystania z systemu 

pomocy finansowej, organizowanej w formie stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych 

dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg losowych.  

Świadczeniami o jakie może ubiegać się student WSIZ w ramach funduszu stypendialnego są: 

Stypendia Socjalne 

Stypendia Specjalne Dla Osób Niepełnosprawnych 

Stypendia Rektora Dla Najlepszych Studentów 

Zapomogi 

 

Stypendium Rektora 

Stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów. 

Stypendium Rektora na semestr zimowy przyznawane jest po sesji poprawkowej letniej 

(poprzedniego semestru), tj. do 30 września. Stypendium Rektora na semestr letni 

przyznawane jest po sesji poprawkowej zimowej (poprzedniego semestru), tj. do 31 marca.  

Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. 

Stypendium Rektora jest przyznawane studentom za bardzo dobre rezultaty w edukacji oraz 

efektywną działalność naukową i zawodową - na semestrach od trzeciego do siódmego. 

Warunkiem koniecznym przyznania stypendium Rektora jest uzyskanie przez studenta 

średniej ocen za dwa ostatnie semestry co najmniej 4,0. 

Wniosek o przydzielenie stypendium, student składa w Dziekanacie WSIZ.  

Do wniosku należy dołączyć kompletną dokumentację uzasadniającą przyznanie stypendium. 

Dokumentację poświadczają: instytucje, nauczyciele akademiccy WSIZ, Dziekan lub inne 

osoby. 

Osiągnięcia studentów powinny być uzyskane w trakcie dwóch ostatnich semestrów, za które 

student ubiega się o stypendium. 

 

 



Stypendium Socjalne 

Stypendia socjalne przyznawane są na okres jednego semestru (pięciu miesięcy) 

znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, na podstawie udokumentowanego wniosku. 

Stypendium przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od 

pierwszego semestru nauki.  

O stypendia socjalne mogą ubiegać się studenci, których miesięczna wysokość dochodu nie 

przekracza 850 PLN. Kwota stypendium socjalnego zależna jest od dochodu na członka 

rodziny. 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów, ustala się na dzień 31 października (w semestrze zimowym) i  31 marca (w 

semestrze letnim). 

Dokumentacja: 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny (bez 

względu na to czy osiągnęli dochód) o wysokości dochodów uzyskanych w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

 Zaświadczenie (lub oświadczenie) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

wydane przez Zakład Pracy lub ZUS (jeśli nie ma na zaświadczeniu z urzędu). 

 Zaświadczenie/oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie 

o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym 

kierunku. 

 Ksero aktu urodzenia niepełnoletnich członków rodziny (do lat 7) lub zaświadczenie 

ze szkoły. 

 Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu, wyrok sądowy np. gdy 

pobierane jest świadczenie alimentacyjne. 

 Inne dokumenty… 

 

W przypadku ograniczeń  środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów 

decyzje Komisji mogą być zweryfikowane - dotyczy przyszłych miesięcy.  

W przypadku złożenia przez studenta wniosku w trakcie semestru, Komisja Stypendialna 

może przyznać pomoc materialną za wcześniejsze miesiące w danym semestrze – jeśli 

posiada wolne środki finansowe. 

Powyższe Informacje są częścią Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSIZ w Bielsku-Białej z dnia 1 października 

2011r. 



Zapomogi 
 

1. Katalog zdarzeń losowych upoważniających do otrzymania zasiłku losowego przez studenta 

WSIZ, jest następujący : 

 

A. Zdarzenia powodujące utratę majątku rodziny studenta 

1. Pożar domu lub mieszkania; 

2. Powódź domu lub mieszkania; 

3. Zniszczenia spowodowane ulewnymi deszczami; 

4. Zniszczenia spowodowane trzęsieniem ziemi (osuwaniem terenów); 

5. Zniszczenia spowodowane uderzeniami piorunów; 

6. Zniszczenia spowodowane gradobiciem; 

7. Kradzież lub zguba mienia (np. samochodu, komputera, itp.); 

8. Włamania; 

9. Inne zdarzenia tej kategorii. 

 

B. Zdarzenia śmierci lub choroby studenta lub członka jego rodziny 

1. Śmierć rodziców lub współmałżonka; 

2. Śmierć rodzeństwa lub dzieci; 

3. Choroba studenta lub członków jego rodziny; 

4. Inne zdarzenia tej kategorii. 

 

C. Zdarzenia utraty pracy lub innych źródeł utrzymania studenta 

1. Utrata pracy studenta; 

2. Utrata pracy rodzica lub współmałżonka; 

3. Utrata pracy rodzeństwa; 

4. Inne zdarzenia tej kategorii. 

 

D. Zdarzenia urodzin, ślubów itp. w rodzinie studenta 

1. Narodzenie dziecka studenta; 

2. Ślub studenta; 

3. Inne tradycyjne uroczystości rodzinne, (np. komunia dziecka, itp.); 

4. Inne zdarzenia tej kategorii. 

 

E. Zdarzenia powodujące losowe straty lub koszty studenta 

1. Wymuszona zmiana kosztów zakwaterowania; 

2. Wymuszona zmiana kosztów dojazdu na studia; 

3. Wymuszona zmiana kosztów wyżywienia; 

4. Inne zdarzenia losowe tej kategorii. 

 

Podanie o zapomogę student może zgłosić do WSIZ w terminie nie późniejszym niż 6 

miesięcy od dnia zajścia określonego zdarzenia. Do podania należy dołączyć dokumenty 

poświadczające zajście określonego zdarzenia. 

Wysokość zapomogi jest uzależniona od kategorii zdarzenia oraz od oceny wniosku 

dokumentującego określone zdarzenie.  

 



Przydatne linki: 

 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-

doktorantow/system-pomocy-materialnej/ 

 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow/ 

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/23/13230/20110318_ustawa_szkolnictwo_w

yzsze.pdf 
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