
STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

 

 

W roku akademickim 2022/2023 studenci Wyższej Szkoły Lingwistycznej mogą 

ubiegać się o następujące świadczenia w ramach pomocy materialnej :  

 

 

1. stypendium socjalne, 

2. stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 

3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

4. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, 

5. zapomogę. 

 

 

Ad.1 

O stypendium socjalne mogą się ubiegać studenci wszystkich lat (studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia), których dochód 

netto na jednego członka w rodzinie nie przekracza  1.045  zł miesięcznie.   

 

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów 

stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania 

w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwia lub                              

w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Student studiów stacjonarnych może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu 

zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

 

Ad.2 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który 

uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią, posiada osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 

Zgodnie z ustawą stypendium otrzymywać będzie mogło maksymalnie 10% 

studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.  

 

Ad.3 

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się 

studenci bez względu na wiek, rodzaj studiów oraz wysokość dochodu                         

w rodzinie. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ. 

 

Ad.4 

Szczegóły na temat stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się 

stronie: 

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-

znaczace-osiagniecia 

 

 



 

Ad.5 

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych 

znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to przysługuje 

tylko w przypadku zdarzeń losowych (np. ciężka choroba lub śmierć członka 

rodziny studenta czy klęska żywiołowa). Zapomoga może być przyznana raz                   

w semestrze. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

prawdziwość zdarzenia losowego. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Ww. świadczenia (wyłączając zapomogi) są przyznawane na 10 m-cy (od 

października do lipca  włącznie). Wysokość świadczeń będzie uzależniona od 

ilości złożonych wniosków.  

 

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku, stypendium 

może zostać przyznane tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku 

(zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym). 

 

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy studentowi, który po ukończeniu jednego 

kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują 

świadczenia, chyba że kontynuuje naukę on studia po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

 

Wnioski należy składać w Dziale Spraw Studenckich od  01 października br. do 05 

listopada br.  

 

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą 

elektroniczną na adres:  platnosci@wsl.edu.pl 

 

Utrata prawa do korzystania ze  świadczeń w ramach pomocy materialnej może 

nastąpić w związku z: 

- rezygnacją Studenta,  

- skreśleniem z listy studentów 

- w przypadku podejścia do egzaminu dyplomowego przed miesiącem wypłaty 

ostatniej raty stypendium np. jeśli egzamin dyplomowy odbędzie się w czerwcu a 

student otrzymał stypendium do lipca, to rata za lipiec nie zostanie wypłacona.

   

  

W przypadku złożenia w terminie niekompletnego wniosku Komisja ma prawo do 

wezwania Studenta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie 

tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów i zasad przyznawania świadczeń 

zawarte są w Regulaminie ustalania i przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.  
 

mailto:platosci@wsl.edu.pl


Najczęściej zadawane pytania: 

 

1. Ile wynosi stypendium?  

Niestety na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, gdyż zależy to 

od ilości złożonych wniosków. My jako Uczelnia dysponujemy określoną 

kwotą, którą otrzymujemy z MEiN i musimy ją podzielić na wszystkich 

studentów, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. 

2. Czy wnioski można wysyłać pocztą elektroniczną? 

Nie. Wnioski należy złożyć albo osobiście albo pocztą tradycyjną. 

Wyjątkowo w przypadku konieczności uzupełnienia jakiś dokumentów 

poproszę wcześniej o przesłanie skanu dokumentu, a dopiero potem o 

wysłanie oryginału.  

3. Kiedy otrzymamy decyzje stypendialne i kiedy zostaną wypłacone środki? 

Termin składania wniosków mija 5.11.2022 r., część wniosków wysłanych 

pocztą dotrze więc nieco później. Wszystkie wnioski trzeba sprawdzić. Część 

osób pewnie będzie musiało coś uzupełnić i dopiero po tym będą 

wystawiane decyzje stypendialne. Decyzji i wypłat można się spodziewać 

na przełomie listopada/grudnia, oczywiście z wyrównaniem. 

4. Czy ja jestem absolwentem? Które okienko powinnam/powinienem 

zaznaczyć?  

Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, inżynierskie czy  magisterskie (nawet jeśli 

nie przystąpiłeś do obrony pracy) to tak, jesteś absolwentem.  

5. Ukończyłam studia licencjackie/inżynierskie/ magisterskie na innym 

kierunku. Czy mogę się ubiegać o stypendium? 

Jeśli posiadasz tytuł licencjata/ inżyniera, a studiujesz u Nas na studiach 

licencjackich, to nie. Tak samo w przypadku studiów magisterskich.  

6. Jestem osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Posiadam już 

tytuł naukowy, ale niepełnosprawność nabyłam dopiero po skończeniu 

tamtych studiów. Czy mogę się ubiegać o stypendium dla os. 

niepełnosprawnych? 

Tak, taka sytuacja stanowi wyjątek.  

7. Czy muszę podać swój rachunek bankowy w PLN?  

Tak jest to konieczne. Jeżeli nie macie Państwo takiego rachunku teraz 

rachunek można złożyć także przez Internet.  

8. Jak liczyć średnią?  

Liczymy zwykłą średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen w roku 

akademickim 2021/2022. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów. 

Wyjątek stanowią osoby, które rozpoczęły studia od semestru letniego (u 

tych studentów pierwszy rok akademicki trwa I semestr).  

9. Od jakiej średniej można składać wnioski o stypendium rektora? 

Nie ma limitu, wnioski można składać, ale tylko 10% najlepszych studentów 

otrzyma stypendia. 

10. Nie posiadam dochodów (lub posiadam znikome) to dlaczego muszę 

uzupełnić wniosek o zaświadczenia z MOPS-u, czy GOPS-u? 

Student musi wykazać, że jakieś pieniądze ma. Jeżeli nie ze stosunku pracy, 

to zapewne żyje z zasiłków.  

11.  Miałam ostatnio sporo wydatków, czy mogę napisać wniosek o 

zapomogę?  

Nie. Zapomoga przyznawana jest wyłącznie w przypadku zdarzeń 

losowych. Za zdarzenie losowe można uznać: nagła utrata pracy, nagła 



śmierć członka rodziny,  stwierdzenie poważnej choroby, itp. Natomiast 

takie rzeczy jak: większe wydatki, czy wysokie czesne nie mogą być 

przesłanką do przyznania zapomogi.  

12.  Czy na semestr letni mogę złożyć wniosek o przyznanie stypendium 

rektora? 

 Nie, ponieważ w semestrze letnim była już ustalona proporcja - zgodna z 

ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, której Uczelnia musi się ściśle trzymać. 

13.  I na koniec najczęstsze pytanie. Do kiedy są wypłacane stypendia? Do 

którego dnia miesiąca? 

Na to pytanie odpowiedź jest tylko jedna - wtedy kiedy Uczelnia otrzyma 

transzę z MEiN. Jeżeli środki dostaniemy na początku miesiąca, wyślemy je 

również do Was, a jeżeli transza wpłynie na nasze konto dopiero pod 

koniec miesiąca, to dopiero wtedy prześlemy środki Wam.  

 


