
 

 

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 143 

ZARZĄDZENIE NR 52/2022 
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów 
studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej 

 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W załączniku do zarządzenia nr 199/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 
Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ 
z 2020 r. poz. 857, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 
1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

2. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4: 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach 
magisterskich, 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 
stopnia. 

2a. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, wynosi  
12 semestrów bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego 
okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów, 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

2b. Łączny okres, o którym mowa w ust. 2a, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął 
jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 
12 semestrów. 

2c. Do okresu, o którym mowa w ust. 2a i 2b, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry 
na studiach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w tym semestry przypadające w okresie 
korzystania z urlopów, o których mowa w § 68 ust. 1 Regulaminu studiów, z wyjątkiem semestrów 
na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu 
pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku 
kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako 
jeden semestr. 



 

2d. W przypadku gdy w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego u studenta wystąpiła 
niepełnosprawność , świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy 
okres 12 semestrów. Przepisy ust. 2a i 2c stosuje się odpowiednio. 

3. Przepisy ust. 1-2d stosuje się odpowiednio w przypadku studentów, którzy kształcili się lub 
uzyskali tytuły zawodowe za granicą. 

4. Student ubiegający się albo otrzymujący świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 
niezwłocznie powiadamia Centrum Obsługi Studiów – Sekcję Spraw Stypendialnych  
o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie § 6 ust. 2 pkt 
2-3. 

5. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, wygasa z ostatnim dniem 
miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu 
zawodowego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3, został skreślony z listy studentów na kierunku 
studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w § 6 ust. 2a, 
2b i 2d.”, 

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach student składa  
w systemie USOSweb do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacone w danym 
roku akademickim, z zastrzeżeniem ust. 4.”, 

3) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sesja umożliwiająca złożenie wniosku w systemie USOSweb jest otwarta od 1. dnia każdego 
miesiąca od godziny 0:00 do 5. dnia każdego miesiąca do godziny 23:59, z wyłączeniem lipca, 
sierpnia i września. Wyjątek stanowią miesiące październik – w tym wypadku sesja 
umożliwiająca złożenie wniosku w systemie USOSweb jest otwarta od 25 września od godziny 
0:00 do 10 października do godziny 23:59 – oraz marzec – w tym wypadku sesja umożliwiająca 
złożenie wniosku w systemie USOSweb jest otwarta od 1 marca od godziny 0:00 do 10 marca do 
godziny 23:59.”, 

4) w § 22 ust. 4b otrzymuje brzmienie: 

„4b. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 4 zostaną pozostawione bez rozpoznania.”, 

5) w § 31a dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W roku akademickim 2021/2022 w celu uzyskania stypendium socjalnego w semestrze letnim na 
podstawie dokumentów złożonych w semestrze zimowym należy dodatkowo złożyć oświadczanie 
do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku 
akademickiego – załącznik nr 9 do Regulaminu.”, 

6) uchyla się załącznik nr 7, 

7) dodaje się załącznik nr 9 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku. 

Rektor PŚ: A. Mężyk 

  



 

ZAŁĄCZNIK 
do zarządzenia nr 52/2022 Rektora Politechniki Śląskiej  

z dnia 28 lutego 2022 r. 
(ZAŁĄCZNIK NR 9  

do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej) 

 .......................................................  
 (imię i nazwisko) 

 .......................................................  
 (jednostka podstawowa) 

 .......................................................  
 (kierunek studiów) 

 .......................................................  
 (rok studiów) 

 .......................................................  
 (numer albumu) 

 

 

OŚWIADCZENIE  
do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  

na kolejny semestr tego samego roku akademickiego 
 

Proszę o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego na podstawie 
dokumentów złożonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 

OŚWIADCZENIE 
 

Potwierdzam, że do wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 
dołączyłam/dołączyłem* kompletną dokumentację dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny w 2020 roku, 

 oświadczam, że dochody mojej rodziny nie uległy zmianie, tzn. po terminie złożenia ostatniego wniosku  
o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w mojej rodzinie 
nie nastąpiły ani utrata, ani uzyskanie dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

 potwierdzam również, że od daty złożenia ostatniego wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2021/2022 do dnia złożenia niniejszego oświadczenia liczba osób w mojej rodzinie nie 
zmieniła się, 

 podtrzymuję inne oświadczenia złożone do wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022. 

 
 
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 ........................ , dnia  ............................................   .......................................................  
 (własnoręczny podpis studenta) 
 

* niepotrzebne skreślić 


