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1 Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 

 

ZARZĄDZENIE nr 12/2019 
 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „„Edukacja”” we Wrocławiu  
z dnia 20  października 2019r.  

 
uzupełniające Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 20.09.2019r. w sprawie  zmiany 

Regulaminu świadczeń dla studentów   
Wyższej Szkoły Zarządzania „„Edukacja”” we Wrocławiu  

 

Na podstawie art. 86-95 ustawy z dnia 20  lipca 2018r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz przepisów wprowadzających ustawę i § 20 ust. 1 i ust. 

13 pkt. 17 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania „„Edukacja”” we Wrocławiu zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1 
 

1. Biorąc pod uwagę zawiłość przepisów prawnych Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce oraz stosownych rozporządzeń wprowadzających tę ustawę, a  odnoszących się do 

świadczeń dla studentów wprowadza się dodatkowe objaśnienie do zapisów w.w. ustawy  

oraz powstałego w oparciu o nią Regulaminu świadczeń  dla studentów Wyższej Szkoły 

Zarządzania „Edukacja”. 

2. Objaśnienie dotyczy okresu w jakim przysługują studentowi świadczenia pomocy 

materialnej (zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i brzmi:  

 

Świadczenia, o których mowa § 1 ust.2  przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat , 

co należy rozumieć jako okres możliwości ubiegania się o świadczenie, a nie faktyczne jego 

otrzymywanie.  Przy czym łączny okres, w którym danej osobie przysługuje możliwość 

ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, 

jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Okres ten biegnie od 

momentu rozpoczęcia studiów po raz pierwszy, a w przypadku przerwania studiów i 

ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane.  

 

Jeżeli student podjął studia i przerwał je w trakcie roku akademickiego, do okresu 6 lat wlicza 

się rok akademicki, bez względu na liczbę miesięcy, w których student pobierał naukę.  

 

Do wskazanego 6-letniego okresu, w którym przysługuje możliwość ubiegania się o 

świadczenia wliczają się także okresy studiowania sprzed 1 października 2018r.  

 

W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, 

natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.  
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2 Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 

 

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy 

(dotyczy również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą):  

− magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,  

− licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmie studia pierwszego stopnia;  

 wyjątek stanowi stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdzie w przypadku wystąpienia 

niepełnosprawności w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może 

otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej 

niż przez okres 6 lat. 

 

W celu ustalenia okresu, o którym mowa powyżej student jest obowiązany poinformować 

uczelnię o studiach odbytych lub odbywanych do dnia złożenia wniosku o przyznanie 

świadczenia, w tym studiach ukończonych, przerwanych, ponownie podjętych, długości ich 

trwania, uczelni, na których były lub są odbywane, bez względu na poziom studiów. Informację 

student składa wraz z wnioskiem o przyznanie danego świadczenia 

3. W związku z powyższym każdy student Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we 

Wrocławiu starający się w roku akademickim 2019/2020 o świadczenie pomocy materialnej 

zobligowany jest do złożenia stosownego oświadczenia o okresach studiowania, (załącznik 

nr 1 do niniejszego Zarządzania).  Oświadczenie należy składać wraz z wnioskiem o 

świadczenie, tylko wtedy wniosek będzie mógł zostać rozpatrzony. Osoby, które złożyły już 

wniosek powinny w terminie najpóźniej do 01.12.2019r. uzupełnić swój wniosek i 

dostarczyć w.w. oświadczenie do Działu stypendialnego Uczelni.  

 

§ 2  

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Uczelni. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi całość z Zarządzeniem nr 11/2019 

Rektora WSZ „Edukacja” z dnia 20.09.2019r. i  dotyczy Regulaminu świadczeń dla studentów 

przyznawanych od dnia 01.10.2019r. 

 

REKTOR 

Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”  

dr Małgorzata Kwiedorowicz – Andrzejewska  
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3 Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 12/2019  

Rektora WSZ „Edukacja”  
z dnia 20.11.2019r. 

 

 

Nazwisko i imię:…………………………………………………………………….………  

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………….…  

Nr albumu:………………………………………………………………………………..…  

Tryb studiów: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE  

Poziom studiów: I stopnia, II stopnia,  

Oświadczenie 
W związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oświadczam, iż w roku 

akademickim 2019/2020 nie pobieram na więcej niż jednym kierunku studiów (w tym także na innej 

uczelni) świadczeń, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668), tj.: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w 

zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora. 

Ponadto świadomy(a) odpowiedzialności karnej - Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. z 

późn. zm.) oraz dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni 

włącznie i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego świadczenia - oświadczam, że: 

 

Proszę zaznaczyć dwa właściwe stwierdzenia (niewłaściwe skreślić):  

1. nie ukończyłem(łam) jeszcze studiów pierwszego stopnia na żadnej uczelni ani jednolitych 

magisterskich,  

2. ukończyłem(łam) studia pierwszego stopnia i kontynuuję kształcenie w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra,  

3. posiadam już tytuł zawodowy magistra,  

4. nie posiadam jeszcze tytułu zawodowego magistra 

 

Proszę wymienić wszystkie studia, które podjął Pan/Pani dotąd oraz wszystkie studia, na których 

studiuje Pan/Pani obecnie (zarówno w WSZ „Edukacja”, jak i na innych uczelniach, studia ukończone 

i nieukończone  
(zgodnie z art. 93 ust.2 pkt. 1 i ust. 4 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. student może 

ubiegać się o stypendia przez okres 6 lat) 

 

Okres studiowania 

od - do 

Nazwa uczelni Kierunek studiów Poziom studiów 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Miejscowość, data       Czytelny podpis wnioskodawcy 
 


