
 
                  WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu 
                        
                        WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 
                        KOMISJA STYPENDIALNA 
 

INFORMATOR STYPENDIALNY – ROK AKADEMICKI 

2018/2019 

W niniejszym informatorze podano w nawiasach odwołania do Regulaminu 

Stypendialnego (RS), które mogą być szczególnie przydatne podczas wypełnianiu 

wniosków. Dokumenty częściowo niewypełnione, nieczytelne, pokreślone lub bez 

wymaganych załączników nie będą przyjmowane.  

Termin składania wniosków: 1 września – 20 października 2018 r. 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w dziekanacie w 

godzinach obsługi studentów. Każdy rodzaj stypendium wymaga 

osobnego kompletu dokumentów – komplet ten stanowią wybrane 

załączniki Regulaminu Stypendialnego. Na wniosku należy zaznaczyć 

odpowiednią komisję (Komisja Stypendialna albo Odwoławcza Komisja 

Stypendialna) oraz wpisać poprawną nazwę wydziału – Wydział Studiów 

Społecznych w Poznaniu. Dokumenty obcojęzyczne wymagają 

dołączenia tłumaczenia sporządzonego wyłącznie przez tłumacza 

przysięgłego.  

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Stypendium przyznaje się studentom z udokumentowanym stopniem 

niepełnosprawności. Przyznanie stypendium nie jest uzależnione od 

sytuacji materialnej studenta. 

Organ decyzyjny: Komisja Stypendialna 

Załączniki obowiązkowe: 2, 5, 6 

Załączniki opcjonalne: 7 (w przypadku zaległości w opłatach za studia) 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

Studenci I roku studiów licencjackich – warunki: 

1) przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, oraz 

2) laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat/finalista olimpiady 

przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Studenci II i III roku studiów licencjackich, studenci I* i II roku studiów 

magisterskich – warunki: 

1) student zaliczył dwa ostatnie semestry studiów ze średnią 5,0 lub 

wyższą (jak liczyć średnią: RS §10 ust. 1 p. 1); wszystkie oceny uzyskał 

w terminie sesji zasadniczej; zdał w dziekanacie indeks i kartę ocen w 

terminie wyznaczonym przez dziekana, 

lub 

2) student posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne w działalności w sekcjach naukowych lub artystycznych 

(sprawdź jakie: RS §10 ust. 5), 

lub 

3) student uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

krajowym lub międzynarodowym w ostatnim roku akademickim 

(sprawdź jakie: RS §10 ust. 6). 

*Studenci I roku studiów magisterskich mogą ubiegać się o powyższe stypendium, jeśli 

rozpoczęli studia magisterskie w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów 

licencjackich (RS §10 ust. 3). 
 

Organ decyzyjny: Odwoławcza Komisja Stypendialna 

Załączniki obowiązkowe: 3, 5, 6 

Załączniki opcjonalne: 7 (w przypadku zaległości w opłatach za studia) 
Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów z danego kierunku 

studiów. 

 

STYPENDIUM SOCJALNE 

Stypendium mogą otrzymać studenci znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. Student na potrzeby uzyskania stypendium może rozliczać 

dochód wraz z członkami rodziny (wspólne gospodarstwo domowe) albo 

samodzielnie (samodzielne gospodarstwo domowe).  

A. WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE 

Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się dochody członków rodziny 

zgodnie z RS §7 ust. 8. Średni dochód na jednego członka rodziny 

studenta nie może przekraczać kwoty 800 zł. netto w ostatnim roku 

podatkowym. Należy załączyć oświadczenie o dochodach z urzędu 

skarbowego – swoje oraz każdego członka rodziny powyżej 18 roku 

życia. Dochody z gospodarstwa rolnego również muszą być 

poświadczone przez odpowiednią instytucję. 

Dochód oblicza się wg zasad podanych w załączniku 1c. 

Organ decyzyjny: Komisja Stypendialna 

Załączniki obowiązkowe: 1, 1a, 1b (zryczałtowany podatek dochodowy), 

 



5, 6 
Załączniki opcjonalne: 1f (utrata/ponowne uzyskanie dochodu), 7 (w 

przypadku zaległości w opłatach za studia) 

B. SAMODZIELNE GOSPODARSTWO DOMOWE 

Student może rozliczać dochód samodzielnie w przypadku, gdy nie 

prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz 

spełnia całkowicie jedno z poniższych kryteriów: 

1) ukończył 26. rok życia;  

2) pozostaje w związku małżeńskim;  

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w RS §7 ust. 7 pkt 2;  

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 

5) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym oraz 

posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym oraz jego miesięczny 

dochód w tych okresach jest wyższy lub równy kwocie netto 1028,10 zł. 

Organ decyzyjny: Komisja Stypendialna 

Załączniki obowiązkowe: 1, 1a, 1b (zryczałtowany podatek dochodowy), 

1d, 5, 6 
Załączniki opcjonalne: 1f (utrata/ponowne uzyskanie dochodu), 7 (w 

przypadku zaległości w opłatach za studia) 

 

ZWIĘKSZONE STYPENDIUM SOCJALNE 

O zwiększenie stypendium socjalnego mogą ubiegać się wyłącznie 

studenci studiów stacjonarnych. Stypendium można otrzymać z tytułu: 

- zamieszkania w domu studenckim 

- zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w 

znacznym stopniu utrudniał studiowanie 

- zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w 

domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki 

Wniosek należy udokumentować - umową najmu lokalu na cały rok 

akademicki itp. 

Organ decyzyjny: Komisja Stypendialna 

Załączniki obowiązkowe: 1, 1e, 5, 6 

Załączniki opcjonalne: 7 (w przypadku zaległości w opłatach za studia) 

 

 

 

 

 

ZAPOMOGA 

O przyznanie jednorazowej zapomogi może wnioskować student, który z 

przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

zgodnie z RS §12. Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok, 

maksymalnie dwa razy w roku. 

Organ decyzyjny: Komisja Stypendialna 

Załączniki obowiązkowe: 4, 5, 6 

Załączniki opcjonalne: 7 (w przypadku zaległości w opłatach za studia) 

 

 

 

INFORMACJE KOŃCOWE 

Stypendia wypłacane są z dołu, do 15. dnia każdego miesiąca. Podstawą 

rozpoczęcia wypłaty stypendium jest osobiste odebranie przez studenta 

decyzji w Punkcie Informacyjno-Rekrutacyjnym uczelni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60-778 Poznań ul. Elizy Orzeszkowej 1 

tel. 618 510 518 
dziekanat.poznan@wsb.net.pl 
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