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Art.19 ust.1
Przewodniczący samorządu studenckiego wchodzi w skład rady uczelni

Art.23 ust 5 
Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu 

obowiązków należą sprawy studenckie lub sprawy doktorantów,
wymaga uzgodnienia

odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów

Art. 84. ust.1. 
Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków 

studenta.
Art. 84. ust. 2. Szkolenia prowadzi samorząd studencki we współpracy z 

Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewnia 
przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do 

prowadzenia szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące 
praw i obowiązków studenta.

Art. 110 ust.5
Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd 
studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych 
i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i 

udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni



Art. 86 ust. 3
Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, [styp.: soc., rektora, 

niepełnospr.], są przyznawane przez komisję stypendialną i 
odwoławczą komisję stypendialną. Większość członków komisji 
stanowią studenci. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji albo 

upoważniony przez niego wiceprzewodniczący komisji.

Art. 93. ust. 2.
Świadczenia, [styp.: soc., rektora, niepełnospr., rektora],  

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i 
jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat –

ograniczono okres przyznawania stypendiów

Art. 95 ust. 1
Regulamin świadczeń dla studentów określa: 

1) wysokość świadczeń, sposób ustalania; 
2) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz

zakwaterowania i wyżywienia;
3) sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta; 

4) tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej i odwoławczej 
komisji stypendialnej



Art. 414 ust. 1
Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału 

dotacji 
ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3.

[styp.: soc., rektoraiu z, niepełnospr., rektora], 

Art. 419 ust. 1 i 4
1. BGK prowadzi obsługę bankową rachunków funduszy, o których 

mowa w art. 409 ust.1
4. BGK informuje ministra:

1) w terminie do dnia 15 stycznia danego roku o stanie środków 
finansowych zgromadzonych na koniec roku poprzedniego na 

rachunkach

Art. 420 ust. 1
Uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 

własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz 
stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów



Ważne terminy
» 1 października 2018 – 30 września 2019 - studenci ubiegają się

o pomoc materialną, zakwaterowanie i wyżywienie na zasadach 
dotychczasowych.

» 1 października 2018 – wchodzi w życie art. 111 – zrzeszanie się studentów 
w uczelnianych organizacjach studenckich

» 1 stycznia 2019 – przejęcie przez Ustawę wszystkich zapisów dot. kredytów 
studenckich

» 1 stycznia 2019– wchodzi w życie art. 408-415 – zmiana nazwy funduszu 
pomocy materialnej

» 1 stycznia 2019 – WFS na nowych zasadach
» 1 października 2019 – ogłoszenie nowego regulaminu pomocy materialnej

» 1 stycznia 2020 – gromadzenie środków na odrębnym rachunku BGK

» Do 15 stycznia 2020 – przekazanie  środków z funduszu stypendialnego 
oraz funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na rachunek BGK
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