REGULAMIN
przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Katowice, 2017

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha
Korfantego w Katowicach, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki oraz tryb
przyznawania, określania wysokości i wypłacania pomocy materialnej studentom
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), zwanej dalej
Ustawą.
3. Świadczeniami pomocy materialnej są:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
5) zapomoga.
4. Stypendia mogą otrzymywać studenci pobierający w Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zwanej dalej Uczelnią, naukę w
ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
5. Studentom Uczelni, niebędącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej i
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie
przysługuje prawo do świadczeń, określonych w ust. 3 pkt 1), 2) i 5). Studenci, o których
mowa wyżej mogą podejmować studia i otrzymywać stypendia na zasadach określonych
art. 43 ust. 3 i 4 ustawy parowo o szkolnictwie wyższym.
6. Świadczenia, o których mowa w ust. 3 przyznawane są na wniosek studenta.
7. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza
prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania
stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a
także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
8. Świadczenia o których mowa w ust 3. pkt 1), 2) i 5) są przyznawane przez kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej, a świadczenia o których mowa w ust. 3 pkt 3)
przez Rektora, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej oraz Rektor przekazują uprawnienia, w zakresie przyznawania
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów odpowiednio Komisji Stypendialnej i
Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
10. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną
podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia
wiceprzewodniczący.
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11. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w ust.9,
powołuje odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor
spośród pracowników uczelni oraz studentów delegowanych przez właściwy organ
samorządu studenckiego, przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
12. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
sprawują odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo Rektor.
13. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 12, odpowiednio kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej albo Rektor mogą uchylić decyzję Komisji Stypendialnej lub
Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym
Regulaminem.
§ 2.
1. Od decyzji podjętej przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, studentowi
przysługuje prawo odwołania do Rektora. Od decyzji podjętej przez Komisję
Stypendialną studentowi przysługuje prawo odwołania do Odwoławczej Komisji
Stypendialnej. W przypadku, gdy Odwoławcza Komisja Stypendialna nie została
powołana, od decyzji podjętej przez komisję stypendialną studentowi przysługuje prawo
odwołania do Rektora. W przypadku decyzji Rektora w sprawie stypendium dla
najlepszych studentów studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji Odwołanie
powinno zawierać konkretny i uzasadniony wniosek odwołującego się.
3. Do decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz.1071 z późn. zm.) oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
§ 3.
1. Przyznawanie świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)-3) i 5), odbywa się
wyłącznie w ramach środków funduszu pomocy materialnej dla studentów Uczelni.
2. Świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4) przyznawane jest przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, który w drodze rozporządzenia określa
szczegółowe warunki, kryteria i tryb przyznawania tych świadczeń.
3. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów
przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku
studiów i stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia
rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. W przypadku, gdy
liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium może być
przyznane jednemu studentowi.
§ 4.
1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może
otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, z tytułu zamieszkiwania w
domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z
miejsca zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
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2. Student studiów stacjonarnych w przypadku określonym w ust. 1, może otrzymywać
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.
§ 5.
1. Prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej ulega zawieszeniu w razie
wymierzenia studentowi prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej kary
przewidzianej w art. 212 pkt. 4) Ustawy, na czas i w zakresie określonym w tym
orzeczeniu.
2. Student, który uzyskał świadczenie pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych
danych zostaje pozbawiony tego świadczenia, a pobrane kwoty podlegają zwrotowi w
całości.
§ 6.
1. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)-3) student może otrzymać przez okres do
10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez
okres do pięciu miesięcy.
2. Zapomogę, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 5) student może otrzymać dwa razy w roku
akademickim.
3. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1)–3) przyznawane są na rok akademicki,
z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trawa jeden
semestr.
§ 7.
1. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 3), nie
może być większa niż 90%, najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,
ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
2. Jeżeli łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w ust. 1 przekroczy 90%
najniższego zasadniczego wynagrodzenia asystenta, stypendium socjalne ulega obniżeniu
o kwotę przekroczenia.
§ 8.
1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala
wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium socjalne.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, biorąc pod
uwagę wielkość dotacji na fundusz pomocy materialnej przyznanej przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podział środków funduszu, dokonany na
zasadach określonych w § 3 ust. 3 oraz ustalenia, o których mowa w ust. 1 ustala w
drodze zarządzenia:
1) minimalną i maksymalną wysokość stypendium socjalnego,
4

2) minimalną i maksymalną
niepełnosprawnych,

wysokość

stypendium

specjalnego

dla

osób

3) minimalną i maksymalną wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) maksymalną wysokość zapomogi przyznawanej przez organ pierwszej instancji.
3. Ustalenia o których mowa w ust. 1 oraz zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 są
podawane do wiadomości w sposób przyjęty w Uczelni.
§ 9.
1. Stypendia wypłacane są co miesiąc.
2. Stypendium o którym mowa w § 1 ust. 3 punkt 1)-3) jest wypłacane na rachunek
bankowy studenta wskazany we wniosku o przyznanie stypendium. W przypadku, gdy
przyznanie stypendium nie jest uzależnione od złożenia wniosku, student zobowiązany
jest do podania Uczelni numeru rachunku bankowego, na który stypendium ma zostać
wypłacone.
§ 10.
Wzory wniosków stosowanych do celów przyznawania świadczeń, o których mowa w
niniejszym Regulaminie stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
§ 11.
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę,
stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym,
wskazanym przez studenta kierunku studiów.
2. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na więcej niż jednym kierunku.
3. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 3 pkt 1–3 i 5,
wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo
ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do
świadczenia.

II. STYPENDIUM SOCJALNE,
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM

SPECJALNE

DLA

OSÓB

§ 12.
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy od kwoty ustalonej
zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 Regulaminu.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do poboru
stypendium socjalnego, nie może być niższa niż 1,3 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1
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pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej (Dz.U.2009 Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,3 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr
139, poz. 992, z późn. zm.).
3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do
ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem § 15 ust., z
zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na
podstawie przepisów ustawy;
2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a)

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c)

umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do
tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,

d) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
e)

świadczeń, o których mowa w art. 173a i199a Ustawy,

f)

stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o
których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.8).

4. Student ubiegający się o przyznanie w danym roku akademickim stypendium socjalnego,
podaje wysokość dochodu za okres obliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku
poprzedzającego początek danego roku akademickiego. Student, dla którego rok
akademicki rozpoczyna się w semestrze letnim, podaje wysokość dochodu za taki sam
okres obliczeniowy jak student, rozpoczynający rok akademicki w październiku
poprzedzającego roku kalendarzowego.
5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów świadczenia o których mowa w art. 173 Ustawy nie przysługują, chyba
że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres
trzech lat
§ 13.
1. Za dochody do celów stypendialnych uznaje się następujące dochody, po odliczeniu kwot
alimentów świadczonych na rzecz osób innych, niż ubiegający się o stypendium student:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty
uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki
na ubezpieczenie zdrowotne,
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2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny
zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne,
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w szczególności:
a)

renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin,

b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin,
c)

świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej
służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone
w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego,
e)

świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich,

f)

emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku
działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie
niewypałów i niewybuchów,

g) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia
otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe
osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na
robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z
zagranicy,
h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
i)

środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw
obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji
finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub
agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków
jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć
ma ta pomoc,

j)

należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających
czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników
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zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery
budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
k) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i
pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił
państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom
terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone
żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił
wielonarodowych,
l)

należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te
uzyskały dochód,

m) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne,
n) alimenty na rzecz dzieci,
o) stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia
przyznawane uczniom lub studentom,
p) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,
q) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w
budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie
rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu
wyżywienia tych osób,
r)

dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr
203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081),

s)

dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie
zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o
specjalnych strefach ekonomicznych,

t)

ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
"Polskie Koleje Państwowe",

u) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
v) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
w) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
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x) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone
odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
y)

renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich,

z) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
ż) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów.
2. Dochody wymienione w ust. 1 pkt 3) deklarowane przez studenta w oświadczeniu
powinny być udokumentowane urzędowymi zaświadczeniami.
§ 14.
1. Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest przez kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej lub odpowiednio Komisję Stypendialną na podstawie relacji pomiędzy
wysokością przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie
studenta a wysokością dochodu uprawniającego do ubiegania się o ustaloną zgodnie z § 8
ust. 1, przy uwzględnieniu ich maksymalnej wysokości określonej zgodnie z § 8 ust. 2.
2. Przeciętny miesięczny dochód rodziny ustala się dzieląc przez 12 łączną kwotę
dochodów uzyskanych przez osoby, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) w okresie
obliczeniowym, o którym mowa w § 12 ust. 4.
3. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie ustala się dzieląc łączną
kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny, przez liczbę członków rodziny, o
których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1).
§ 15.
1. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się na
podstawie:
1) oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym, o liczbie członków
rodziny, do której, w zależności od sytuacji osobistej studenta, zalicza się:
a)

studenta,

b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26roku życia, a jeżeli 26 rok
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek,
c)

rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na
ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
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2) zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez
właściwy urząd skarbowy, zawierających informacje o:
a)

wysokości przychodu,

b) wysokość kosztów uzyskania przychodu,
c)

wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

d) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
e)

wysokości należnego podatku,

lub zaświadczeń o dochodzie netto każdego z członków rodziny.
3) oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:
a)

wysokości dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
c)

wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e)

wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

lub zaświadczeń o dochodzie netto każdego z powyższego tytułu.
4) innych zaświadczeń lub oświadczeń oraz dowodów niezbędnych do ustalenia prawa
do stypendium, w tym:
a)

oświadczenia stwierdzającego wiek rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub
dzieci jego współmałżonka,

b) zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub
dzieci jego współmałżonka, powyżej 15 roku życia, do szkoły lub szkoły
wyższej,
c)

prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o
prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,

d) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację,
e)

zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź niezarejestrowaniu
członka rodziny studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości
przyznanego zasiłku,

f)

prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty, lub
sporządzonej notarialnie ugody w sprawie wysokości alimentów płaconych
studentowi.

2. W przypadku, gdy do ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do
ubiegania się o stypendia, o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia
gospodarstwa rolnego dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych
w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego na
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podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 1993r.
Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
3. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych
przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c):
1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z
rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z
następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b), lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest
wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty
określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
5. Jeżeli źródłem dochodu studenta, o którym mowa w ust. 4 jest zatrudnienie na podstawie
stosunku pracy lub innego tytułu prawnego, student jest zobowiązany dołączyć do
wniosku zaświadczenie wydane przez podmiot go zatrudniający o okresie trwania
zatrudnienia w okresie obliczeniowym, o którym mowa w § 12 ust. 4.
6. W przypadku zmiany sytuacji majątkowej Studenta określonej zgodnie z § 12 ust. 4
Student może wnioskować o uwzględnienie przy obliczaniu stypendium dochodu
utraconego po upływie okresu, który brany jest pod uwagę dla celu ustalenia wysokości
należnego stypendium. Za dochód utracony uważa się utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło,
4) utratą
zasiłku
przedemerytalnego
lub
świadczenia
przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa,
5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
7. W przypadku zmiany sytuacji majątkowej Studenta określonej zgodnie z § 12 ust. 4
Student zobowiązany jest wnieść o uwzględnienie przy obliczaniu stypendium dochodu
uzyskanego po upływie okresu, który brany jest pod uwagę dla celu ustalenia wysokości
należnego stypendium Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
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3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnikom w związku z przekazaniem lub
dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8. Fakt utraty lub uzyskania dochodu powinien być udokumentowany przez studenta
odpowiednimi zaświadczeniami.
9. W uzasadnionych przypadkach kierownik rektor, podstawowej jednostki organizacyjnej albo
odpowiednio Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać
doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta
kryterium, o którym mowa w § 12 ust. 1.

10. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 9,
rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub
odwoławcza komisja stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień.
Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania
stypendium socjalnego.
§ 16.
Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw studenckich, tj. takich w
których obydwoje małżonkowie są studentami, ustalana jest oddzielnie dla każdego z
małżonków na podstawie dochodów określonych w § 15 ust. 1 pkt 1), z zastrzeżeniem § 15
ust. 5.
§ 17.
1. W okresie korzystania z urlopu, powtarzania roku lub semestru student zachowuje
uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), 2) i 6).
2. W przypadku skreślenia studenta z listy studentów, a następnie ponownego wpisania na
listę na wniosek studenta (reaktywacja), student uzyskuje prawo do otrzymania
stypendium socjalnego począwszy od miesiąca, w którym została wydana decyzja o
przywróceniu na studia, o ile decyzja została wydana do 10. dnia danego miesiąca, lub od
miesiąca następnego – w przypadku wydania decyzji o reaktywacji studenta po tym dniu.
§ 18.
1. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Uczelni na
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie
stypendium wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami o dochodach, należy złożyć w
Dziale Stypendiów Socjalnych do 15 dnia miesiąca października w semestrze zimowym i
do 15 dnia miesiąca marca w semestrze letnim.
2. Pracownik Uczelni przyjmujący wnioski zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności
dokumentacji wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek
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jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, pracownik uczelni powinien określić
niezbędne poprawki i uzupełnienia oraz poinformować o tym studenta.
3. W przypadku złożenia wniosku zawierającego braki lub niewłaściwie wypełnionego
student jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku jego poprawienia w terminie 7 dni.
4. W przypadku złożenia wniosku o stypendium po upływie terminów określonych w ust. 1
lub nieuzupełnieniu braków wniosku w terminie określonym w ust. 3 organ przyznający
stypendium może odmówić przyznania stypendium, jeżeli środki przeznaczone na pomoc
materialną dla studentów zostały już rozdysponowane.
5. Student, który uzyskał wpis warunkowy na dany semestr składa wniosek o stypendium
socjalne w terminach określonych w ust. 1. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§ 19.
1.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, przy uwzględnieniu
zasad równoważności orzeczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

2.

Stypendium, o którym mowa w ust. 1, student może otrzymać po przedłożeniu:
1)

orzeczenia właściwego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
zgodnie z którym zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub
lekkim stopniu niepełnosprawności, lub

2)

orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym
uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do
pracy, lub

3)

decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu grupy inwalidzkiej
wydane przed 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciła ważności,

lub innego ważnego orzeczenia wydanego przez uprawniony organ.
3.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od
stopnia niepełnosprawności studenta. Kwoty stypendiów ustalane są przez Rektora
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2).

4.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na wniosek studenta
złożony w Uczelni wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 i 2 w terminie do 15.
dnia danego miesiąca. Stypendium przyznawane jest na zasadach określonych w § 6 ust.
3, chyba że uprawnienie do otrzymania stypendium nie obejmuje całego okresu
wymienionego w tym postanowieniu.

5.

W przypadku gdy orzeczenie, o którym mowa w ust. 2 wydane zostało na czas określony,
stypendium, o którym mowa w ust. 1 wstrzymuje się z dniem upływu tego czasu. W
przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia wypłata zostaje wznowiona wraz z
nadpłatą od dnia wstrzymania wypłaty stypendium.
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III. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§ 20.
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta
przez Rektora.
2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać, po zakończeniu
pierwszego roku studiów, student który:
1)

uzyskał za dany rok studiów wysoką średnia ocen, tj. średnią ocen kwalifikującą
go do zaliczenia do grupy 10% studentów, którzy osiągnęli najwyższą średnią
ocen na danym kierunku studiów,

2)

posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne potwierdzone w szczególności
udziałem w pracach zespołów badawczych, uzyskaniem rejestracji wynalazku,
wzoru użytkowego lub przemysłowego, uczestnictwem w wystawach,
opublikowaniem utworu itp.

3)

posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym potwierdzone w szczególności osiągnięciem klasy
mistrzowskiej, powołaniem do reprezentacji kraju, udziałem w zawodach
sportowych rangi ogólnokrajowej lub międzynarodowej itp.

3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również
student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku
kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria w ust.
2 na roku studiów pierwszego stopnia.
4. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na
pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem
olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o
zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil
olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek
studiów.
5. Szczegółowe zasady przyznawania punktów, na podstawie których przyznawane jest
stypendium rektora, określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Ciężar należytego udokumentowania osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych
spoczywa na studencie, wnioskującym o przyznanie stypendium.
§ 21.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje również studentowi, który przebywa
na urlopie, o ile spełnił wymogi określone w § 20.
§ 22.
Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu osiągnięcia wysokiej średniej
ocen ustala się w ten sposób, że w grupie osób uprawnionych do stypendium z powyższego
tytułu osoby, które uzyskały najwyższą średnią ocen otrzymują maksymalną kwotę, zaś osoby,
które uzyskały najniższą średnią ocen minimalną kwotę stypendium ustaloną zgodnie z § 8 ust. 2
pkt 3). Kwoty stypendium dla poszczególnych średnich ocen pomiędzy najwyższą a najniższą
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średnią ocen ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w
drodze odrębnego zarządzenia, w granicach określonych w § 8 ust. 2 pkt 3).
§ 23.
Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu osiągnięć naukowych,
artystycznych lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w
drodze odrębnego zarządzenia, w granicach określonych w § 8 ust. 2 pkt 3).

IV. ZAPOMOGA
§ 24.
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych, znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, w szczególności w
przypadku:
1)

śmierci członka najbliższej rodziny,

2)

choroby lub nieszczęśliwego wypadku studenta, jego dziecka lub członka
najbliższej rodziny,

3)

wystąpienia innego zdarzenia losowego, w szczególności spowodowanego
działaniem siły wyższej (np. pożar, powódź, inna klęska żywiołowa),
skutkującego znacznym pogorszeniem się sytuacji materialnej studenta.

3. Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami.
W przypadku braku możliwości przedstawienia zaświadczeń, podstawę do przyznania
zapomogi stanowi rozeznanie sytuacji życiowej wnioskodawcy i szczegółowa opinia
organu samorządu studenckiego.
4. Rektor, na wniosek organu pierwszej instancji może w uzasadnionych przypadkach
podwyższyć zapomogę.
5. Zapomogę może także otrzymać student, który przebywa na urlopie, powtarza rok,
semestr, przedmiot lub uzyskał wpis warunkowy na dany semestr.
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