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Roidziaf 1
Postanovyienia o96lne

5r
Regulamin 6wiadczef dla student6w okreSla w siczeg6lnoSci:
1) wysoko(i Swiadczed, kt6re mogq zostai priyznane studentom oraz spos6b ich ustalania;
2) szczeg6lowe kryteria i tryb przyznawania poszczeg6lnych Swiadczei oraz spos6b wyplacania
Swiadczefl;

3) spos6b dokumentowania sytuacji material4ej studenta;
4) tryb powolywania oraz sklad komisji stypendialnej i odwolawczej komisji stypendialnej.

s2
llekroi w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie siq przez to ustawq z dnia 20 lipca 20L8 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym
i nauce (Dz. U. poz, 1"668, zpoLn.zm.);
2) Uczelni lub GWSH - rozumie siq przez to G6rnoSlqskq Wy2szq Szkofq Handlowq im, W. Korfantego
w Katowicach;
3)

Swiadczeniach rozumie siQ

stypendium socjalne, stypendium

przez

dla

os6b

niepelnosprawnych, zapomogq i stypendiuin Rektora.

53
Regulamin zostaf ustalony

w porozumieniu

z

morzqdem Studenckim GWSH na podstawie art, 95

ustawy.

al2
Rodzaje i ir6dla fi

nsowania Swiadczer{
54

Swiadczeniami pomocy materialnej, kt6re mogq

: przyznane studentom GWSH sq:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium dla os6b niepeinosprawnych;
3) zapomoga;

4) stypendium Rektora.

5s
l-. Fundusz stypendialny w Uczelni stanowiq 6r

ifinansowe, o kt6rych mowa w art. 365 pkt 3 ustawy,

oraz zwiqkszenia z innych lr6del.
2. Swiadczenia przyznawane

sE

wylqcznie

z

3. Niewykorzystane w danym roku bud2etowym
na rok nastqpny.

zu stypendialnego Uczelni, o kt6rym mowa w ust.

1-.

ki funduszu stypendialnego pozostajq w funduszu

4. Srod ki fund uszu'stySiendia lnego wydatkowa n niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszenierm art.
91 ust. 3 ustawy lub art. 4l-4 ust. 3 ustawy
egajq zwrotowi do funduszu ze 6rodk6w finansowych
Uczelni innych ni2 pochodzqce z subwencji lu dotacji z bud2etu paristwa.

2zt5

t4,

1, Rektor

w

porozumieniu

z

Samorzqdem

,a,idln.n,r dokonuje

podziafu dotacji ze Srodk6w

finansowych, o kt6rych mowa w art. 365 pkt 3 usiawy.
2. Dotacja, o kt6rej mowa w ust, 1, wydatkowana w danym roku na stypendia Rektora stanowi nie
wiqcej ni2 60% Srodk6w wydatkowanych tqcznid w danym roku na stypendia Rektora, stypendia
socjalne oraz zapomogi.

Rozdziaf 3

Uprawnieni do otrzyrnywania Swiadczeri
57
1. Swiadczenia mogq otrzymywai studenci Uczelni,
ituOiulqcy w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

2. Prawo do pomocy materialnej przysfuguje niezald2nie od wieku.

58
1. Stypendium dla os6b niepelnosprawnych, zaponlroga

istypendium Rektora przyslugujq wszystkim

cudzoziemcom,
2. Cudzoziemiec niewymieniony w art. 324 ust. 2 p[t 2-8 ustawy nie mo2e ubiegai siq o stypendium
socjalne, o ktdrym mowa w 5 4 pkt L. o stypendir,rm socjalne mo2e siq ubiegai tylko:

L) cudzoziemiec, kt6remu udzielono zezwolenia na pobyt staly, lub rezydent dfugoterminowego
Unii Europejskiej;

2) cudzoziemiec, kt6remu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwiqzku z okoliczno6ciami, o
kt6rych mowa w art, 159 ust, L lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2Ot3 r. o
cudzoziemcach (Dz. u.z2or7 r.poz.2206i22g2orazz20tg r. poz. ro7,rggi771"\;
3) cudzoziemiec, kt6ry posiada status uchodZcy riadanyw Rzeczypospolitej Polskiejalbo korzysta z
ochrony czasowej albo ochrony uzupelniajqcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemiec - posiadacz certyfikatu poSwiadclajqcego znajomoSi jqzyka polskiego jako obcego,
o kt6rym mowa w art, L1a ust. 2 ustawy zdniitT paZdziernika 1999 r. o jqzyku polskim (Dz. U. z
201,8 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegloici jqzykowej C1;
5) posiadacz Karty Polaka lub osoba, kt6rej wydano decyzjq w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia;

6) cudzoziemiec bqdqcy matzonkiem, wstqpnym lub zstqpnym obywatela Rzeczypospolitej polskiej,
mieszkajqcy na terytorium Rzeczypospolitej polskiej;
7) cudzoziemiec, kt6remu udzielono zezwolenia ira pobyt czasowy w zwiqzku z okoliczno$ciami, o
kt6rych mowa w art. 151 ust. l lub art. 1$fb ust. L ustawy z dnia 12 grudnia 201,3 r, o
cudzoziemcach, lub przebywajqcy na terylorium Rzeczypospolitej polskiej w zwiqzku z
korzystaniem z mobilnoSci krdtkoterminowej /paukowca na warunkach okreSlonych w art. 156b
ust. 1 tej ustawy lub posiadajqcy wizq krajowii w celu prowadzenia badai naukowych lub prac
rozwojowych.

se
Otrzymywanie jednego ze Swiadczefi nie wyklucza nio2liwo5ci ubiegania siq o inne 6wiadczenia.

Rozdzial4
Wysoko6d i okres przysfugiwania Swiadczefi
s10
1. tqczna miesigczna kwota stypendium socjalnego i stypendium
fektqla dla studenta nie mo2e
wy2sza ni238% wynagrodzenia
,,,_.,1'lii,1.'1i;nr-'

profesora,
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2. Jeieli kwota, o kt6rej mowa w ust. 1-, jest wyzsza ni2 38% wynagrodzenia profesora, stypendium
socjalne ulega obni2eniu o kwotq przekroczenia,
511
Rektor w porozumieniu z Samorzqdem Studenckim, ustala w drodze odrqbnego zarzqdzenia:
1) wysoko6i stypendium socjalnego dla l, ll i l!l progu,
poszczeg6lnych stopni
2) wysoko6i stypendium
os6b niepelnosprawnych

dla

dla

niepelnosprawnoSci,

3) minimalnq i maksymalnq wysokoSi stypendium Rektora,
4) maksymalnq wysokoSi zapomogi,
- na dany rok akademicki, uwzglqdniajqc st;in Srodk6w w funduszu stypendialnym oraz podzial
Srodk6w dokonany na podstawie $ 6 ust. L,

512
1-,

Stypendia socjalne, dla os6b niepelnosprawnych i Rektora sE przyznawane na rok akademicki i
wyplacane co miesiqc przez okres do L0 miesiqcy, a gdy ksztalcenie trwa semestr - przez okres do 5
miesiqcy.

2.Tapomoga mo2e bycprzyznana nie czq6ciej ni!2razy w roku akademickim.
3. Swiadczenia sq wyplacane na rachunek bankowy studenta wskazany we wniosku

s13
Swiadczenia przyslugujq r6wniez studentowi przebywajqcemu

na urlopie

kr6tkoterminowym

i dlugoterminowym.

514
1. Student ksztafcqcy siq r6wnocze5nie na kilkq kierunkach studi6w mo2e

otrzymywai Swiadczenia

tylko na jednym, wskazanym przez niego kierdnku.
2, Swiadczenia:

1) przyslugujq na studiach pierwszego stoprlia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dlu2ej ni| przez okres 6 lat;

2) nie przyslugujq studentowi posiadajqcemu tytul zawodowy:
a) magistra, magistra in2yniera albo r6wnorzqdny,
b)licencjata, inzyniera albo r6wnorzqdny, jg2eli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
3. Przepisy ust.2 stosuje siq do os6b posiadajqc/ch tytufy zawodowe uzyskane za granicq.
4, W przypadku gdy niepetnosprawno6i powstata w trakcie studi6w lub po uzyskaniu tytulu
zawodowego, student mo2e otrzymai stype4dium dla os6b niepetnosprawnych, tylko na jednym
kolejnym kierunku studi6w, jednak nie dfu2ej ni| przez okres 6 lat,
5. Swiadczenia nie przystugujq r6wniez studentdm bqdqcym:
1) kandydatami na 2olnierzy zawodowych lub 2otnierzami zawodowymi, kt6rzy podjqli studia
na podstawie skierowania przez wtaSciw[r organ wojskowy i otrzymali pomoc w zwiqzku
z pobieraniem nauki na podstawie przepis{w o stu2bie wojskowej 2olnierzy zawodowych;
2) funkcjonariuszami slu2b paristwowych w sfu2bie kandydackiej albo bqdqcym funkcjonariuszami
stuzb pafistwowych, kt6rzy podjqli studiii na podstawie skierowania lub zgody wtaSciwego
przelo2onego i otrzymali pomoc w zwiqzku z pobieraniem nauki na podstawie przepis6w
o sfuzbie.

51s
siq o stypendium socjalne, dla os6b niepelnosprawnych lub Rektora albo
otrzymujqcy takie Swiadczenie niezwlocznig powiadamia Uczelniq o wystqpieniu okolicznoSci
powodujqcej utratq prawa do Swiadczenia na podstawie 5 L4 ust. 2 i 3.

L. Student ubiegajqcy

Strona 4zLS

4,9.

2, Decyzja o przyznaniu Swiadczenia wygasa z os(atnim dniem miesiqca, w kt6rym student utracil
prawo do $wiadczenia z powodu uzyskania tytufu zawodowego, o kt6rym mowa w S 14 ust. 2 pkt 2
i ust, 3, zostat skre6lony z listy student6w na kierunku studi6w, na ktdrym otrzymywat 6wiadczenie,
albo uplynql okres, o kt6rym mowa w 5 14 ust. 2 pkt l" i ust. 4.

516
Prawo do korzystania ze $wiadczefi pomocy materialnej ulega zawieszeniu w przypadku wymierzenia
studentowi prawomocnym orzeczeniem kary dyscyplinarnejl na czas iw zakresie okre6lonym w tym
orzeczen i u,

s+7
Student, kt6ry uzyskal Swiadczenie pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych, zostaje
pozbawiony tego Swiadczenia, a Srodki pobrane z funduszu stypendialnego podlegajq zwrotowi
w cato(ci.

Rozdziaf 5

Postqpowanie w sprawie przyznania Swiadczenia
518
Do ptostqpowania w sprawie przyznania Swiadczfri stosuje siq przepisy ustawy z dnia l-4 czerwca
196crr, Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz.u, z2ot8r.,poz.2096,zpoln.zm.).

s19
Swiadczenia sE przyznawane na wniosek studenta ltozony zgodnie ze wzorem.

s20
Przyznanie Swiadczenia oraz odmowa jego przyznania nastqpujq w drodze decyzji administracyjnej.
1. Od decyzji wydanej przez komisjq stypendia

stuzy stronie odwolanie tylko do odwolawczej

komisji stypendialnej.
2, Od decyzji wydanej przez Rektora nie sluzy
mo2e siq zwr6cii do Rektora o ponowne
odpowiednio przepisy dotyczqce odwolarl od

tanie, jednak2e strona niezadowolona z decyzji

nie sprawy; do wniosku tego stosuje

siq

I
Wz6r wniosku o przyznanie Swiadczefi stanowiq za czniki Nr I-4 do niniejszego regulaminu.
3

W przypadku zlo2enia wniosku o przyznanie s
Rektora po terminie okreSlonym w niniejszym

ndium socjalne, dla os6b niepelnosprawnych lub

odm6wii jego przyznania, jezeli Srodki przeznac
juz rozdysponowane.
2. Stypendium na wniosek zlo2ony po

, organ przyznajqcy stypendium mo2e
na pomoc materialnq dla student6w zostaly
zlo2ono wniosek.

r art.
308 pkt 4 ustawy
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dzial6
Stypend um socjalne
24

1. Stypendium socjalne moze otrzymai student

doch6d na osobq w rodzinie nie jest wy2szy
2. Student ubiegajqcy siq o przyznanie stype
kalendarzowy poprzedzajqcy dany rok akade
3. Student, dla kt6rego rok akademicki rozpoczy
za taki sam okres obliczeniowy, jak stude
poprzedzajqcego roku ka lendarzowego.

jdujqcy siq w trudnej sytuacji materialnej, kt6rego
kwoty ustalonej zgodnie z I 26.
ium socjalnego podaje wysoko6i dochodu za rok
siq w semestrze letnim, podaje wysoko5i dochodu

t

rozpoczynajqcy

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

1)

do 15 paldziernika w przypadku

siq w terminie:

rozpoczynajqcych rok akademicki

st

zimowym;
2) do 15 marca w przypadku student6w ro

rok akademicki w paldzierniku

w

semestrze

ynajqcych rok akademicki w semestrze letnim.
26

Rektor w porozumieniu z Samorzqdem Studenc
w rodzinie studenta uprawniajqcq do ubiegania

ustala wysoko6i miesiqcznego dochodu na osobq
o stypendium socjalne, kt6ra nie mo2e byi:
t. 1 pkt 2 ustawy zdnia 1,2 marca 2004 r. o pomocy

1) mniejsza niz 1,30 kwoty okre6lonej w art. 8
spotecznej (Dz. U.2201.8 r. poz. 1508);
2) wiqksza ni2 1,30 sumy kwot okreSlonych
art.5 ust. L iart.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28
listooada 2OO3 r. o Swiadczeniach rodzin
h (Dz. U. z2OI7 r.poz.1952,zpoLn.zm.).
L. Wysoko5i miesiqcznego dochodu na osobq

socjalne ustala siq na zasadach okreSlonych

rodzinie studenta ubiegajqcego siq o stypendium
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach

rodzinnych, z tym 2e przy jej ustalaniu:

1) uwzglqdnia siq dochody osiqgane przez:
a) studenta,
b) mal2onka studenta,
c)rodzic6w, opiekun6w prawnych lub fak
d) bqdqce na utrzymaniu os6b, o kt6rych
naukq do 26. roku zycia, a jeieli 26.
ukoriczenia, oraz dzieci niepetnosp

znych studenta,
w lit. a-c, dzieci niepetnoletnie, dzieci pobierajqce

k 2ycia przypada w ostatnim roku studi6w, do

ich

bez wzglqdu na wiek;

2) nie uwzglqdnia siq:

a)Swiadczefi, o kt6rych mowa w art. 86
ustawy,

t. 1 ustawy, art. 359 ust. L ustawy i art. 420 ust.

L

stypendi6w otrzymywanych przez uczni ru, student6w i doktorantow w ramach:
funduszy strukturalnych Unii Europej iei,
qcych z pomocy udzielanej przez paristwa
- niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w
czlonkowskie Europejskiego Porozumi
a o Wolnym Handlu (EFTA),
um6w miqdzynarodowych lub progra 6w wykonawczych, sporzqdzanych do tych um6w,
pendialnych,
albo miqdzynarodowych program6w
pomocy
c)Swiadczeh
materialnej otrz
anych przez uczni6w na podstawie przepis6w

b)

-

o systemie o5wiaty,

6zL5

4,,

d)stypendi6w o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art.
21- ust, l pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych
(Dz. U, 22019 r, poz. 1.387 , z poin. zm.|.
2. Wysoko6i miesiqcznego dochodu w rodzinie studenta ubiegajqcego siq o stypendium ustala siq,
dzielqc przez12lqcznq kwotq dochod6w uzyskanych przez osoby, o kt6rych mowa w ust. L pkt 1,

uzyskanew$29ust,2i3.
3' Wysoko5i miesiqcznego dochodu na osobq w 1'odzinie studenta ubiegajqcego siq o stypendium
ustala siq dzielqc kwotq miesiqcznego dochodu w rodzinie studenta ubiegajqcego siq o stypendium
przez liczbq czlonkdw rodziny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1.
4' Za dochody do cel6w stypendialnych uznaje si{, po odliczeniu kwot aliment6w Swiadczonych na
rzecz innych os6b:

1) przychody podlegajqce opodatkowaniu na zqsadach okreSlonych w art. 27, art.3Ob, art, 30c,
art. 30e iart. 30f ustawy zdnia26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz.
U. z 201'8 r. poz. !5O9, z poin. zm,l, pomniejszpne o koszty uzyskania przychodu, nale2ny podatek
dochodowy od os6b fizycznych, sktadki na ubezpieczenia spoleczne niezaliczone do kosztdw
uzyskania przychodu oraz sktadki na ubezpieczenie zdroworne;
2) doch6d z dziaialnojci podlegajqcej opodatkoy,uaniu na podstawie przepis6w o zryczaltowanym
podatku dochodowym od niekt6rych przychofl6w osiqganych przez osoby fizyczne;
i^^^

^l^^L^J.,

-:^^^ll^-^:^^^

od os6b fizycznych:
a)renty okreSlone

-.^^-l-tr--

w przepisach

inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich

o

rodzin,

renty wyptacone osobom represjonowa
okre5lonych w przepisach o zaopatrzeniu
c)Swiadczenie pieniqzne, dodatek kom
w przepisach o Swiadczeniu pien

b)

i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach
lid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

nsacyjny oraz ryczalt energetyczny okreSlone
i uprawnieniach przysiugujqcych 2olnierzom
zastqpczej slu2by wojskowej przym sowo zatrudnianym w kopalniach wggla,

kamieniolomach, zakladach rud uranu i
d ) dodatek kom bata ncki, ry czalt energe

o kombatantach oraz niekt6rvch

b

oso

lionach budowlanvch,
i dodatek kompensacyjny okre(lone w przepisach

bqdqcych ofiarami represji wojennych

powojennego,
e)Swiadczenie pieniq2ne okreSlone w

i

okresu

o

Swiadczeniu pieniq2nym przyslugujEcym
pracy przym sowej oraz osadzonym w obozach pracy przez

osobom deportowanym do
lll Rzeszq Niemieckq lub Zwiqzek Socjalis
f)ryczalt energetyczny, emerytury i renty
w wyniku dziatad wojennych w latach l_
niewypaf6w i niewybuch6w,
g)renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wo
ofiary wojny orazczlonk6w ich rodzin, ren
w zwiqzku z przymusowym pobytem na
otrzymywa

n

nych Republik Radzieckich,

trzymywane przez osoby, kt6re utracily wzrok
9-1945 lub eksplozji pozostalych po tej wojnie
nego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez
wypadkowe os6b, kt6rych inwalidztwo powstalo
tach w lll Rzeszy Niemieckiejw latach t93g-I945,

e z zagranicy,

h)zasilki chorobowe okreSlone w przepi
w przepisach o systemie ubezpieczeri spo

o

ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz

nycn,

i)Srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej o zymywane od rzqd6w padstw obcych, organizacji
miqdzynarodowych lub miqdzynarodo
instytucji finansowych, pochodzqce ze Srodk6w
bezzwrotnej pomocy przyznanych na pods wie jednostronnej deklaracji lub um6w zawartych
z tymi padstwami, organizacjami lub instyt cjami przez Radq Ministr6w, wlaSciwego ministra
lub agencje rzqdowe, w tym r6wniez w
kach:
gzekazanie tych Srodk6w jest
,g,qy

Strona
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za

poSrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania 6rodk6w
bezzwrotnej pomocy zagraniczne j na rzecz podmiot6w, kt6rym stu2yi ma ta pomoc,
j)nale2no6ci ze stosunku pracy lub z tytufu stypendium os6b fizycznych majqcych miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajqcych czasowo za granicq w wysoko3ci odpowiadajqcej r6wnowarto6ci diet z tytulu podr62y slu2bowej poza granicami
kraju ustalonych dla pracownik6w zatrudnionych w padstwowych lub samorzqdowych
jednostkach sfery bud2etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy
(Dz. U.22018 r. poz,9I7,1,000,1076, L608 i1,629),
k)nale2no6ci pieniq2ne wyplacone policjantom, 2olnierzom, celnikom i pracownikom jednostek
wojskowych i jednostek policyjnych u2ytych poza granicami paristwa w celu udziatu
w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sil paristwa albo panstw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcjizapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak2e nale2no$cipieniq2ne

dokonywane

wyplacone zolnierzom, policjantom, celnikom

i

pracownikom pelniqcym funkcje

obserwator6w w misjach pokojowych organizacji miqdzynarodowych i sil wielonarodowych,
l)nale2noSci pieniq2ne ze stosunku slu2bowego otrzymywane w czasie slu2by kandydackie jprzez
funkcjonariuszy Policji, Paristwowej Straiy Po2arnej, Stra2y Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu
i Slu2by Wiqziennej, obliczone za okres, w kt6rym osoby te uzyskaly doch6d,
m)dochody czlonk6w rolniczych sp6tdzielni produkcyjnych z tytulu cztonkostwa w rolniczej
sp6tdzielni produkcyjnej, pomniejszone o skladki na ubezpieczenia spoleczne,

n)alimenty na rzecz dzieci,
o)stypendia doktoranckie przyznane na poQstawie art, 209 ust. l" i 7 ustawy z dnia 20 lipca 201-8 r.
- Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe
przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2O1O r. o sporcie (Dz. U. 220L8 r. poz.1263
i 1669)oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
p) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, otrzymywane
przez osoby wykonujqce czynnoSci zwiqzane z pelnieniem obowiqzk6w spotecznych
i obywatelskich,
q)nale2noSci pieniq2ne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goScinnych w budynkach
mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywajqcym na wypoczynku oraz uzybkane z tytutu wy2ywienia tych os6b,
r)dodatkiza tajne nauczanie okre6lone w ustawie zdnia26 stycznia 1,982r. - Karta Nauczyciela
d't'|
(Dz. U. 2201,8r. poz.967l,
s)dochody uzyskane z dzialalnoSci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okre6lonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,

t)ekwiwalenty pieniq2ne za deputaty wgglowe okre6lone

w

przepisach

o

komercjalizacji,

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiqbiorstwa paristwowego "Polskie Koleje Pafistwowe",
u)ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnbgo wqgla okreSlone w przepisach o restrukturyzacji
96rnictwa wqgla kamiennego w latach 2003-2006,
v)5wiadczenia okreSlone w przepisach o wfkonywaniu mandatu posla i senatora,
w)dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
x)dochody uzyskiwane za granicq Rzeizypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio
o zaplacone za granicq Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz skfadki
na obowiqzkowe ubezpieczenie spoteczne i obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowotne,
y)renty okre5lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obsza16w wiejskich ze Srodk6w
pochodzqcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z udziatem Srodk6w Europejskiego

49

z)zaliczkq alimentacyjnq okreSlonq

w

przepisach

o

postqpowaniu wobec dfu2nik6w

limentacyjnej,
aa)$wiadczenia pieniqzne wyptacane w przypadku bezskuteczno6ci egzekucji aliment6w,
bb)Swiadczenia, o kt6rych mowa w art.2t2 ustawy z dnia 20lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
a

I

ime ntacyj nych oraz za liczce

a

wy2szym i nauce,

cc)kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-L0 ustawy z dnia 26 lipca t99t r. o podatku
dochodowym od os6b fizycznych,
dd)Swiadczenie pieniq2ne okre$lone w ustawie z dnia 20 marca 2Ot5 r. o dzialaczach opozycji
antykomunistycznejoraz osobach represjonowanych z powod6w politycznych (Dz. U. z2Ot8 r.
poz, 690 orazz2OI9 r. poz.730),
ee) Swiadczenie rodzicielskie,

ff)zasilek macierzyriski, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w,
gg)stypendia dla bezrobotnych finansowane ze Srodk6w Unii Europejskiej,
hh)przychodywolne od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust, l pkt 148 ustawyz dnia

26 lipca 199L r, o podatku dochodowym od os6b fizycznych, pomniejszone o

skladki

na ubezpieczenia spoleczne oraz skladki na ubezpieczenia zdrowotne.

528
Wysoko6i miesiqcznego dochodu na osobq w rodzinie studenta ubiegajqcego siq o stypendium
socjalne ustala siq na podstawie:
1) oSwiadczenia studenta o liczbie cztonk6w rodziny, popartego w szczeg6lno6ci:
a) aktem mal2efistwa studenta,
b)aktami zgonu rodzic6w, opiekun6w prawnyqh lub faktycznych studenta;
c)aktami urodzenia dzieci, o kt6rych mowa w S 27 pkt 1 lit, d;
2) za6wiadczefi o dochodzie ka2dego czlonka rddziny podlegajqcego opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od os6b fizycznych na zasadach og6lnych, wydanych przez wla6ciwy urzqd
skarbowy, zawierajqcych informacje o:
a) wysokoSci przychodu oraz koszt6w uzyskania przychodu lub wysokoSci dochodu,
b) wysoko6ci nale2nego podatku,
c)wysoko6ci skladek na ubezpieczenie spofeczne odliczonych od dochodu
- lub za$wiadczefi o dochodzie netto tych os6b;
3) zaSwiadczefi o wysoko5ci skladki na ubezpieczenie zdrowotne, wydanych przez Zaklad
Ubezpieczeh Spolecznych;

4) o5wiadczeri o wysoko5ci deklarowanego doch{du z dzialalnoSci podlegajqcej opodatkowaniu na
podstawie przepis6w o zryczaltowanym po{atku dochodowym od niekt6rych przychod6w
osiqganych przez osoby fizyczne;
5) innych zaSwiadczefi lub o6wiadczed oraz dowod6w niezbqdnych do ustalenia prawa
do stypendium socjalnego, w szczeg6lnoSci:
a)zaSwiadczenia o uczgszczaniu pelnoletnich dzieci do szkoiy lub szkoty wy2szej,
b) orzeczenia o niepelnosprawnoSci,
c) prawomocnego wyroku stwierdzajqcego przysposobie nie,
d)informacjq sqdu o toczqcym siQ postqpowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
w przypadku osoby faktycznie opiekujqcej 9iq dzieckiem, kt6ra wystqpila o przysposobienie
tego dziecka,
e) prawomocnego wyroku orzekajqcego rozwdd lub separacjq,
f)zaSwiadczenia urzqdu pracy o zarejestrowariiu lub niezarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej
czlonka rodziny orazo wysokoSci przyznaneio zasitku,
g) prawomocnego wyroku sqdu orzekajqcego alimenty.
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1. Student, kt6ry nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z zadnym z rodzic6w, opiekun6w

prawnych lub faktycznych, moze ubiegad siq o stypendium socjalne bez wykazywania dochod6w
osiqganych przez te osoby oraz bqdqce na ich utrzymaniu dzieci niepetnoletnie, dzieci pobierajqce
naukq do26. roku 2ycia, a je2eli26. rok2ycia przypada wostatnim roku studi6w, do ich ukofczenia,
oraz dzieci niepelnosprawne bez wzglqdu na wiek, je2eli spelnia jeden z nastqpujqcych warunk6w:
1) ukofi czyl 26. rok Lycia;

2) pozostaje w zwiqzku malzedskim;
3) ma na utrzymaniu dzieci, o kt6rych mowa w S 27 pkt 1 lit, d;
4) osiqgnql pelnoletno6i, przebywajqc w pieczy zastepczej;
5) posiada state 2r6dlo dochod6w i jego przeciqtny miesiqczny doch6d w poprzednim roku
podatkowym oraz w roku bie2qcym w miesiqcach poprzedzajqcych miesiqc zlo2enia
o6wiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 2, jest wy2szy lub r6wny 930,35 zl.
2. Student, o kt6rym mowa w ust. 1-, sklada o3wiadczenie, 2e nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa
domowego z zadnym z rodzic6w, opiekun6w prawnych lub faktycznych.
530
1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwolawcza komisja stypendialna odmawia przyznania
stypendium socjalnego studentowi, kt6rego miesiqczny doch6d na osobq w rodzinie nie przekracza
kwoty okre6lonej w art. 8 ust. 1- pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, je2eli nie

dolqczy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za6wiadczenia z o6rodka pomocy
spofecznej o sytuacji dochodowej i majqtkowej swojej i rodziny.
2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwolawcza komisja stypendialna mo2e przyznac studentowi
stypendium socjalne w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 1, je2eli przyczyny niedolqczenia do
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za6wiadczenia z o6rodka pomocy spolecznej o sytuacji
dochodowej i majqtkowej studenta i rodziny studenta byly uzasadnione oraz student
udokumentowal 2rodla utrzvma nia rodzinv.

s31
Kwoty stypendium socjalnego zr62nicowane sq w zalezno6ci od dochodu na osobq w rodzinie studenta:
1) je2eli doch6d na osobq w rodzinie jest ni2szy od 350,00 zl, student otrzymuje stypendium socjalne
w najwy2szejwysoko6ci, ustalonej na podstawie par. Ll_ ust. 1_ dla progu l.
2) je2eli doch6d na osobq w rodzinie jest wyzszy lub r6wny 350,00 zl i ni2szy niz 700,00 zl, student
otrzymuje stypendium socjalne wysokodci, ustalonej na podstawie par. 11ust. L dla progu ll.
3) je2eli doch6d na osobq w rodzinie jest wy2szy lub rdwny 700,00 zl, student otrzymuje stypendium
socjalne w najni2szej wysokoSci, ustalonej

1.

W

r1a

podstawie par. l"L ust.

l

dla progu llt.

s32
szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach student mo2e otrzymai stypendium socjalne

w zwiqkszonej wysoko6ci.
2. Zwiqkszenie wysokoSci stypendium socjalnegq nastqpuje poprzez dodanie kwoty j_00,00 zl zka2dego
powodu wymienionego w ust. 3.
3. Student mo2e otrzymai stypendium socjalne w zwiqkszonej wysoko5ci w szczeg6lno6ci z powodu:
L) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni2 dom studencki, je2eli codzienny
dojazd z miejsca stalego zamieszkania do Uczelni uniemo2liwialby lub w znacznym stopniu
utrudniat studiowanie (dotyczy tylko student6w stacjonarnych);
2) zamieszkania z niepracujqcym mal2onkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w
obiekcie innym ni2 dom studencki (dotyczy tylko student6w stacjonarnych);
3) sieroctwa (dotyczy student6w do ukoriczenia 26 roku zycia);
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5) wielodzietno6ci w rodzinie, tj:
a)posiadania troje lub wiqcej dzieci,
b)posiadania dwoje lub wiqcej rodzefistwa
- pobierajqcych naukq do26. roku 2ycia, a je2eli26. rok 2ycia przypada w ostatnim roku studi6w,
do ich ukoficzenia, oraz dzieci niepelnosprawnych bez wzglqdu na wiek.
4. Stypendium socjalne w zwiqkszonej wysoko6ci z powod6w, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 5

otrzymuje siq pod warunkiem prowadzenia wsp6lnego gospodarstwa

z

osobami, kt6rych

zwiqkszenie dotyczy.

Rozdzial7
Stypendium dla os6b niepefnosprawnych
533
niepelnosprawnych mo2e otrzymai student posiadajqcy orzeczenie
o niepefnosprawno5ci, orzeczenie o stopniu niepetnosprawno6ci albo orzeczenie, o kt6rym mowa w
art. 5i oraz art, 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z2Ot9 r., poz. !!72, z potn, zm.).

Stypendium

dla os6b

s34
Wniosek o przyznanie stypendium dla os6b niepelnosprawnych sklada siq w terminie:

1)

do 15 paZdziernika w przypadku student6w rozpoczynajqcych rok akademicki w

semestrze

zimowym;
2) do 15 marca w przypadku student6w rozpoczynajqcych rok akademickiw semestrze letnim.

s3s
Student ubiegajqcy siq o stypendium dla os6b niepefnosprawnych sklada orzeczenie, o kt6rym mowa

w533.
536
Stypendium dla os6b niepeinosprawnych przysfug[je od miesiqca, w kt6rym zlotono wniosek do
ostatniego dnia miesiqca, w kt6rym orzeczenie, o kt6rym mowa w 5 33 traci wa2no i(, z zastrze2eniem
5 12 ust.

1".

537
L, Wysoko5i stypendium dla os6b niepelnosprawnyph zale2y od stopnia niepefnosprawnoSci.

2. student otrzymuje stypendium w wysoko6ci ustallnej na podstawie par. LL ust. 2.

Rozdziaf 8

Zapomoga

s38
Zapornogq mo2e otrzymai student, kt6ry znalazl siq przejSciowo
szczeg6lno$ci z powodu:
L) Smierci czlonka rodziny;
2) ciq2kiej choroby czfonka rodziny;
3) nieszczq5liwego wypadku;
) klqski2ywiolowej;
5) kradzie2y mienia o znacznej wartoSci;

w trudnej sytuacji zyciowej, w

6) urodzenia dziecka.
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4 miesiqcy od dnia, w kt6rym student znalazl siq

Wniosek o zapomogq sklada siq w terminie dg
przej6ciowo w trudnej sytuacji 2yciowej.

540
Zapomoga mo2e

1".

byi przyznana nie czq(ciej ni2l

Student ubiegajqcy siq

o

razy w roku akademickim.

541
zapomogq dlkumentuje swE sytuacjq 2yciowq odpowiednimi

zaSwiadcze nia mi.

2' W przypadku braku mo2liwo6ci przedstawieriia zaSwiadczenia, podstawq do przyznania zapomogi
sta nowi rozezna n ie sytuacji 2yciowej wnioskodawcy i opinia Sa morzqd u Studenckiego,

Rtzdziaf s

akademickim uzyskal wyr6zniajqce wyniki w nauce, osiqgniqcia naukowe lub artystyczne, lub
osiqgniqcia sportowe we wsp6lzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
543
O przyznanie stypendium Rektora mo2e ubiegai iq r6wnie2 student pierwszego roku studi6w drugiego

stopnia rozpoczetych w terminie roku od
okre6lone w $ 42 na ostatnim roku studi6w

nia studi6w pierwszego stopnia, kt6ry spelnil kryteria
sto

pn

ia.

944
Stypendium Rektora otrzymuje student przyjqt
maturalnego, kt6ry jest:

na pierwszy rok studi6w w roku zto2enia egzaminu

laureatem olimpiady miqdzynarodowej albo laureatem lub finalistq olimpiady stopnia
centralnego, o kt6rych mowa w przepisac o systemie o5wiaty;
2) medalistq co najmniej wsp6lzawodnictwa
owego o tytuf Mistrza Polski w danym sporcie,
o kt6rym mowa w przepisach o sporcie.
1-)

54s
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora sklada siq w terminie,

1)

do 15 listopada w przypadku student6w

rozpoczynajqcych

rok akademicki w

semestrze

zimowym;
2) do 15 kwietnia w przypadku student6w rofpoczynajqcych rok akademicki w semestrze letnim.

545
1. Stypendium Rektora przyznaje siq nie wiqcej

li|I0% student6w na okre6lonym kierunku studi6w.

ni2I0, stiTpendium Rektora mo2e byi przyznane l studentowi.
5 44, nie uwzglqdnia siq przy ustalaniu liczby student6w

2. Je2eliliczba student6w jest mniejsza

3, Student6w,

o kt6rych mowa w

otrzymujqcych stypendium Rektora, o kt6rej rhowa w ust.

L.

547

Student obowiqzany jest przedstawii odpowiednie zaSwiadczenia lub dyplomy, potwierdzajqce
osiqgniqcia naukowe, artystyczne i sportowe,
.,,r1,j,.i{j,i,.
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548
1. Listq rankingowq tworzy siq lqcznie dla wszystkich student6w tego samego kierunku i stopnia
studi6w, niezale2nie od formy prowadzenia studi6w (stacjonarna/niestacjonarna), kt6rzy zto|yli
wniosek o przyznanie stypendium Rektora.
2, Listq rankingowq tworzy siq na podstawie sumy punkt6w ustalonych zgodnie z 5 49-53.
549
L. Liczbq punkt6w za Sredniq ocen stanowi iloczyn liczby 100 orazroinicy arytmetycznej Sredniejocen

za poprzedni rok akademicki, ustalanej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studi6w GWSH
i liczby 4,00.
2. Za kryterium Sredniej ocen mozna otrzymai od 0 do L00 punkt6w,
3. W przypadku, gdy student w poprzednim roku akademickim studiowal w uczelni, w kt6rej najwyzszq
ocenE bylo 5,5 lub 6, przed obliczeniem liczby punkt6w jego (redniq ocen mnozy siq przez 5 i dzieli
odpowiednio przez 5,5 lub przez 6.

4. Student, kt6ry uzyskal warunkowy wpis na kolejny semestr studi6w, uzyskuje 0 punkt6w za 6redniq
ocen.

5s0
1. Liczbq punkt6w za osiqgniqcia naukowe stanowisuma punkt6w ustalona na podstawie ust.2.
2. Studentowi przystuguje w przypadku:

1) autorstwa:
a) rozdziatu w recenzowanej ksiq2ce o charakterze naukowym
pokonferencyjnej - 50 pkt,

lub recenzowanej

publikacji

b)artykulu naukowego w czasopi5mie naukowym, w tym zeszytach naukowych GWSH

- 25 pkt;
2) przektadu:
a)rozdzialu ksiq2ki, zamieszczonego w recenzowanej ksiqzce o charakterze naukowym - 35 pkt,
b)artykulu naukowego zamieszczonego w recenzowanej ksiqzce o charakterze naukowym lub
czasopi5mie naukowym - 15 pkt;
3) czynnego udzialu w konferencji naukowej o zadiqgu:
a)miqdzynarodowym - 50 pkt,
b)krajowym - 35 pkt,
c)uczelnianym - 20 pkt;
4) zdobycia:
a)miejsca l'lll w konkursie o zasiqgu miqdzynaiodowym - 50 pkt,
b)miejsca l-lll w konkursie o zasiqgu krajowym - 35 pkt,
c)wyr6znienia w konkursie o zasiqgu miqdzynArodowym - 35 pkt,
d)wyr62nienia w konkursie o zasiqgu krajowyrfi - 20 pkt,
e)miejsca l-lll w konkursie o zasiqgu regionaln,irm (co najmniej wojew6dzkim) - 20 pkt,
f)wyr6znienia w konkursie o zasiqgu regionalnym (co najmniej wojew6dzkim) - 10 pkt.
5s1
L. Liczbq punkt6w za osiqgniqcia artystyczne stanowisuma punkt6w ustalona na podstawie ust, 2.
2. Studentowi przystuguje w przypadku:

1) autorstwa:

a)publikacjiartystycznej (np. albumu z reprodrlkcjamilub przektadu dziela literackiego)-50 pkt,
b)dziela artystycznego zamieszczonego w pubiikacji zbiorowej - 25 pkt;
2) zdobycia miejsca l-lll w konkursach lub festiwalach o zasiqgu:
a)migdzynarodowym - 50 pkt,
b)krajowym - 35 pkt,
c)regionalnym (co najmniej wojew6dzkim) - 20 pkt;
Strona
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3) wystawienia dziela na wystawie o zasiqgu:
a)miqdzynarodowym - 50 pkt,
b)krajowym - 35 pkt,
c)regionalnym (co najmniej wojew6dzkim)

-

20 pkt.

ss2
1. Liczbq punkt6w za osiqgniqcia sportowe stanowi suma punkt6w ustalona na podstawie ust. 2.
2, Studentowi przystuguje w przypadku:

1) udziafu w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich

- 100 pkt;

2) udziatu w mistrzostwach 6wiata, mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Akadernickich
Mistrzostwach Swiata, Akademickich Mist/zostwach Euiopy - 90 pkt;
3) uzyskania klasy mistrzowskiej lub mistrzowskiej miqdzynarodowej - 90 pk!
4) udzialu w zawodach o96lnopolskich - 70 pkt;
5) udzialu w Akademickich Mistrzostwach Polski- 45 pkt.

ss3
W uzasadnionych przypadkach organ przyznajqcy stypendium Rektora mo2e przyznai do 100 pkt za
niewymienione w 5 50-52 osiqgniqcia naukowe znacznej wagi.
L. Student,

5s4
kt6ry zajmuje pierwsze miejsce na liScie rankingowej, otrzymuje stypendium Rektora

w najwy2szej wysoko6ci.
2.

Ostatni student

z listy rankingowej, kt6remu przysluguje

stypendium Rektora, otrzymuje

stypendium Rektora w najni2szej wysoko6ci.
3. Kwoty stypendium dla poszczeg6lnych miejsc pomiqdzy pierwszym i ostatnim ustala Rektor w
porozumieniu z uczelnianym organem samorzqdu studenckiego w drodze odrqbnego zarzqdzenia,
w granicach okre6lonych w S 11 ust, 3.
4, Student,

o kt6rym mowa w $ 44, otrzymuje

stypendium

w

wysokoSci minimalnej, ustalonej

na podstawie S 11 pkt 3,

Rozdzial 10
Organy ! typendialne

sss
1. Swiadczenia przyznawane sE przez Rektora.

2. Na wniosek Samorzqdu Studenckiego Swiadczenia sq przyznawane przez:
1) komisjq stypendialnq jako organ I instancji;
2) odwolawczq komisjq stypendialnq jako organ ll instancji.

ss6
Komisje, o kt6rych mowa w 5 55 ust. 2, powolujb Rektor.

5s7
Komisje, o kt6rych mowa w S 55 ust. 2, liczq piqi os6b, w tym troje student6w delegowanych przez
organ uchwafodawczy Samorzqdu Studenckiego oraz dwoje pracownik6w Uczelni.

ss8
L. Komisje,

o

kt6rych mowa

w 5 55 ust. 2; wybierajq spo6r6d siebie przewodniczqcego

oraz

wiceprzewod niczqcego.

2. Decyzje podpisuje przewodniczqcy komisji plbo upowazniony przez niego wrceprzewo0

n

rczEcy

komisji.
Stroha

t4zL5

4,,

sse
Rektor,

w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzjq komisji stypendialnej lub

odwolawczej

komisji stypendialnej niezgodnq z przepisami prawa.

Rozdziat 11

Postanowienia koficowe
560
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie majq przepisy powszechnie
obowiqzujqcego prawa, a w szczeg6lnoici:
1) ustawy z dnia 20 lipca 20L8 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym inauce (Dz. U. poz. 1668, zpoin.
zm.);

2) ustawy zdnia14 czerwca L960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz.U z2O!8r.,
poz.2096, z poLn. zm.);
3) ustawy z d nia 28 listopada 2OA3 r. o Swiadczen iach rodzinnych (Dz. U. z 201"8 r,, poz.2220, z poln.
zm.\;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia !997 r. o rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. !L72, z poin, zm.\.
s61
1. tttinielszy Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01. j.0.2019 r.

2, Z dniem wejScia w 2ycie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin przyznawania, ustalania
wysoko$ci iwyplacania Swiadczeri pomocy materialnej dla student6w G6rno6lqskiej Wy2szej Szkoly

Handlowej im. Wojciecha Korfantego
L4 wrzeSnia 2OI8 r.

w Katowicach wprowadzony Zarzqdzeniem Rektora z dnia

Strona

t5 ztS

i.r,

