
Zarządzenie Rektora 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 

z dnia 31 marca 2022r 

w sprawie: 

świadczeń wypłacanych z funduszu świadczeń dla studentów w semestrze letnim roku 

akademickiego 2021/2022 

 

Działając na podstawie: 

1. Art. 86-95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020r., poz. 85 z późn. zm.), 

2. art. 281 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1669), 

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z 

późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w 

rodzinie, 

4. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z póź zm.), 

5. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),  

6. Regulamin Świadczeń Dla Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku – 

Białej z dnia 27 sierpnia 2019r. 

Zarządzam co następuje: 

§ 1 

W porozumieniu z Samorządem Studenckim WSIZ wysokość miesięcznego dochodu na osobę w 

rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustalam na kwotę: 1050,70 zł. 

§ 2 

Ustawowa wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, gwarantująca otrzymanie stypendium 

socjalnego wynosi:  780 zł (netto). 

§ 3 

W przypadku uzyskania przez studenta dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego, uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości wynikającej z treści obwieszczenia 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021r. 

Zgodnie z obwieszczeniem przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 

1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020r. 3819,00 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest 

uwzględniany przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się 

o stypendium socjalne.  

§ 4 

Rektor albo Komisja stypendialna lub Odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania 

stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (kwota 600 

zł stanowiąca „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej swojej i rodziny. 

§ 5 

Rektor albo Komisja stypendialna lub Odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi 

stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w § 3, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o 

przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej 

i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła 

utrzymania rodziny. 



§ 6 

Stypendium rektora przyznawane jest na podstawie listy rankingowej najlepszym studentom w liczbie 

nie większej niż 10% liczby wszystkich studentów WSIZ ustalanej na dzień 31 marca 2022r.  

W przypadku tej samej liczby punktów za średnią wg listy rankingowej, o przyznaniu stypendium 

decydują dodatkowe punkty za działalność na rzecz WSIZ. 

§ 7 

Wysokość świadczeń 

1. Stypendia socjalne: 

KWOTA 
STYPENDIUM 

DOCHÓD 

800 <951-1051) 

1000 <801 -950) 

1300 <701 -800) 

1400 <529-700 

1600 <251-528 

1700 <250 
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

a. Stopień znaczny niepełnosprawności – 1200 zł, 

b. Stopień umiarkowany niepełnosprawności – 1000 zł, 

c. Stopień lekki niepełnosprawności – 800 zł 

3. Stypendium rektora wynosi 60,00 zł za punkt, zaokrąglane do pełnych dziesiątek złotych przy 

spełnieniu wymogu, że stypendia rektora stanowią nie więcej niż 60% ogółu środków 

przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

4. Zapomoga dla studentów, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej w 

maksymalnej wysokości 2500 zł w semestrze letnim 2021/2022. 

§ 8 

Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% 

wynagrodzenia profesora i nie może przekraczać 2435 zł. 

§ 9 

Harmonogram przyznawania i wypłacania świadczeń 

1. Studenci składają wnioski o świadczenia w terminie do dnia 31 marca 2022r. 

2. Komisja stypendialna weryfikuje wnioski do 25 kwietnia 2022r a w przypadku wątpliwości 

zwraca się do studenta o uzupełnienie wniosku o brakujące informacje w terminie do 7 dni od 

dnia poinformowania o brakach pod rygorem odrzucenia wniosku. 

3. Komisja stypendialna przyznaje stypendia do dnia 30 kwietnia 2022r. a następnie generuje 

decyzje o przyznaniu świadczeń. 

4. W przypadku odwołania się studenta od decyzji przyznającej stypendium rektora, wydanie 

decyzji może zostać wstrzymane w stosunku do wszystkich studentów, których ewentualna 

zmiana decyzji może dotyczyć. 

5. Pierwsza wypłata świadczeń (za miesiące marzec i kwiecień) powinna nastąpić do dnia 10 maja 

2022r. 

6. W przypadku o którym mowa w pkt 4. wypłata nastąpi niezwłocznie po uprawomocnieniu się 

decyzji w zakresie wszystkich odwołań od decyzji Komisji stypendialnej i Odwoławczej 

komisji stypendialnej. 

7. Kolejne wypłaty powinny nastąpić do końca każdego miesiąca, na który zostało przyznane 

stypendium 

8. W przypadku braku środków, wypłaty świadczeń mogą zostać wstrzymane do czasu wpływu 

przyznanych środków na konto WSIZ. W takim przypadku pierwszeństwo w realizacji mają 



stypendia socjalne i zapomogi, następnie stypendia dla osób niepełnosprawnych a w dalszej 

kolejności stypendia rektora wg listy rankingowej. 

 

 

 

Rektor 

 

 

Prof. dr inż., dr n. f. Piotrr Marecki 


