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Zarządzenie Nr 18/22 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 2 marca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Świadczeń dla Studentów 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Świadczeń dla Studentów Politechniki Świętokrzyskiej wprowadzonym 

zarządzeniem Rektora Nr 58/19 z dn. 26 września 2019 r. ze zm. (t.j. w Zarz. 9/22) §7 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„§ 7 Prawo ubiegania się o świadczenia przez cudzoziemców 

1. Cudzoziemcy odbywający studia w Politechnice mogą ubiegać się o przyznanie stypendium 

rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium ministra. 

2. O stypendium socjalne mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy: 

1) posiadają zezwolenie na pobyt stały, lub są rezydentami długoterminowymi Unii 

Europejskiej; 

2) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w 

art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony 

czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym 

mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na 

poziomie biegłości językowej C1; 

5) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

6) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w 

art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub 

posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

3. Studenci cudzoziemcy ubiegają się o świadczenia na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich określonych w niniejszym Regulaminie. 
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4. Studenci cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2019 r., są 

uprawnieni do ubiegania się o świadczenia stypendialne na zasadach dotychczasowych, 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, do 

czasu ukończenia tych studiów.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 

 

 

 

Uzgodniono z Samorządem Studenckim 

Politechniki Świętokrzyskiej 
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