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Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat
- łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać 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 oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy
rozpoczęty miesiąc, w którym wnioskodawca posiadał status studenta, w tym na studiach za
granicą również wówczas, gdy student przebywa na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.
W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Do wskazanego okresu wlicza się także okresy
studiowania sprzed 1 października 2019r.
Studenci, dla których okres 6 lat liczonych od miesiąca podjęcia pierwszych studiów mija w roku
akademickim, w którym stypendium może być przyznane lub minął wcześniej do wniosku o
stypendium dołączają oświadczenie.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym
kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
1)
Magistra.
2)
Magistra inżyniera albo równorzędny.
3)
Licencjata.
4)
Inżyniera albo równorzędny.
jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepisy pkt. 4 stosuje się także do
osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
Student ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący świadczenie niezwłocznie powiadamia
Uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia.
Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym:
1)
Student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym
mowa w pkt. 4.
2)
Student został skreślony z listy studentów lub ukończył studia na kierunku, na którym
pobierał świadczenie.
3)
Upłynął okres, o którym mowa w pkt. 2.
Osoba, która pobrała nienależne świadczenie jest zobowiązana do jego zwrotu.
Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
1)
Świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do
świadczeń.
2)
Świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów
albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez wnioskodawcę.
3)
Świadczenia przyznane na podstawie decyzji, co do której następnie stwierdzono
nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem
prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie
uchylona w wyniku wznowienia postępowania i wnioskodawcy odmówiono prawa do
świadczenia.
4)
W przypadku, o którym mowa w pkt. 8 ppkt 2), REKTOR kieruje wniosek do rozpatrzenia
przez komisję dyscyplinarną dla studentów, niezależnie od odpowiedzialności karnej
przewidzianej przepisami prawa.
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Świadczenia nie przysługują: - studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub
żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ
wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 447 ust. 1 ustawy PoSWiN).
Studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo
będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania
lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie (art. 447 ust. 2 ustawy PoSWiN).

