Aneks nr 1/2016
z dnia 27 września 2016 r.
do Zarządzenia nr 7/2014 z dnia 18 września 2014 r.
Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
im. prof. Szczepana A. Pieniążka
w Skierniewicach

w sprawie wejścia w życie znowelizowanego Regulaminu przyznawania i ustalania
wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach,(WSEH) przyznawanej w ramach dotacji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§1
Z dniem 01 października 2016 r. wchodzi w życie Regulamin przyznawania i ustalania
wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach, przyznawanej w ramach dotacji Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiący załącznik do niniejszego aneksu.
§2
Z dniem 30 września 2016 r. tracą moc zapisy regulaminu stanowiącego załącznik do Aneksu
nr 1 z dnia 29 września 2015 r. do Zarządzenia nr 7/2014 z dnia 18 września 2014 r. Rektora
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka
w Skierniewicach.

Regulamin
przyznawania i ustalania wysokości pomocy materialnej
dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka
w Skierniewicach przyznawanej w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Aneksu nr 1/ 2016 z dnia 27 września 2016 do Zarządzenia nr
7 /2014 r. z dnia 18 września 2014 r. Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof.

Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
§1
1. Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka (WSEH)
w Skierniewicach mogą się ubiegać o pomoc materialną w zakresie:
stypendium socjalnego
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych studentów
zapomogi.
2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
3. 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 za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym
przez studenta kierunku studiów.
4. Stypendia o charakterze socjalnym przysługują tylko studentom cudzoziemcom wyszczególnionym
w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr
164 poz. 1365 z późn. zm.). Stypendia o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek.
5. Osoba pochodzenia polskiego legitymująca się ważną Kartą Polaka, która zostanie przyjęta na
studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla osób z polskim obywatelstwem
oraz na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będzie miała prawo ubiegać się o pomoc
materialną (stypendia) na takich samych zasadach, jakie dotyczą polskich studentów.
6. Wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej tj. o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Dotacja przyznawana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pomoc materialną dla
studentów w 40% zostaje przeznaczona na stypendia rektora.
8. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga, 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.
9. Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia
zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
10. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej
na więcej niż jednym kierunku
11. Student może otrzymywać stypendia w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu
miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.
§2
Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja
materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną
w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
1.1. Za okoliczności losowe uznaje się w szczególności:
a) nieszczęśliwy wypadek,
b) ciężką chorobę,
c) urodzenie dziecka,
d) śmierć członka najbliższej rodziny będącego we wspólnym gospodarstwie domowym,
e) inne ważne udokumentowane przyczyny.
1.2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
1.

1.3. Wniosek o przyznanie zapomogi trzeba złożyć w terminie 90 dni od dnia zajścia zdarzenia
losowego, na które się student powołuje w swoim wniosku.
2. W czasie urlopu student traci prawo do stypendium socjalnego, z tytułu niepełnosprawności
i zapomogi.
3. Stypendium socjalne, przyznawane jest na wniosek studenta, na okres nie dłuższy niż jeden
semestr, tj. 5 miesięcy
4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane
jest na wniosek studenta złożony w uczelni na rok akademicki, tj. 10 miesięcy. Studenci IV roku
studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia, stypendium specjalne dla
osób niepełnosprawnych mają przyznawane na semestr zimowy, tj. na 5 miesięcy.
Ubiegając się o to świadczenie należy do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) dołączyć orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
5. Student, który ubiega się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
oraz zapomogę składa do Uczelnianej Komisji Stypendialnej (pokój 116) wniosek z dołączonymi
zaświadczeniami potwierdzającymi dochód rodziny wraz z adnotacją z dziekanatu potwierdzającą
status studenta
6. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej upływa z dniem 21 października
(semestr zimowy) i 21 lutego (semestr letni)
7. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej student pobiera od Uczelnianej Komisji Stypendialnej
(pok. 116).
§3
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni
rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który
uzyskał:
a) wysoką średnią ocen albo
b) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym albo
c) osiągnięcia naukowe, artystyczne albo,
d) jednocześnie wysoką średnią ocen i wysokie wyniki sportowe albo,
e) jednocześnie wysoką średnią ocen i osiągnięcia naukowe, artystyczne albo,
f) jednocześnie wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym i osiągnięcia naukowe, artystyczne, albo
g) jednocześnie wysoką średnią ocen, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym i osiągnięcia naukowe, artystyczne.
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.
przyznanie stypendiów rektora dla najlepszych studentów student może ubiegać się nie wcześniej
niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych
studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia
rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria
określone odpowiednio w pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta. Wnioski
należy potwierdzić w Dziekanacie i dostarczyć do Uczelnianej Komisji Stypendialnej w terminie
określonym w pkt. 5 § 3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa
z dniem 21 października.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki przyznawane jest na
podstawie uzyskanej ilości punktów, które odpowiadają wysokości uzyskanej średniej z ocen
wyliczanej zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym danego studenta (z dokładnością do
trzech miejsc po przecinku) uzyskanych w ubiegłym roku akademickim.

7.

Kandydatury zgłaszane są w trzech przedziałach:
- studenci posiadający średnią od 4,000 do 4,499 włącznie,
- studenci posiadający średnią od 4,500 do 4,799 włącznie,
- studenci posiadający średnią od 4,800 do 5,000 włącznie

8.

Powtarzanie semestru dyskwalifikuje kandydata, bez względu na uzyskaną średnią.

9. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę także aktywność studenta, jego zaangażowanie
w działalność naukową, samorządową, sportową, jego ewentualne zasługi dla Uczelni.
Za aktywność studentowi przysługuje następująca ilość punktów
a. 0,1 punktu – za zaangażowanie w działalność naukową,
b. 0,1 punktu – za zaangażowanie w działalność samorządową,
c. 0,1 punktu – za zaangażowanie w działalność sportową,
d. 0,1 punktu – za ewentualne zasługi dla Uczelni
10.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, tj. 10
miesięcy. Studenci IV roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego
stopnia, stypendium za wyniki w nauce mają przyznawane na semestr zimowy tj. na
5 miesięcy.

11. Rektor może pozbawić stypendium rektora dla najlepszych studentów osobę, która zachowała się
w sposób niegodny studenta, nieetyczny, sprzeczny z prawem lub z regulaminem studiów
12. Każdy kierunek otrzymuje na stypendium rektora dla najlepszych studentów pulę pieniędzy, która
jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby studentów na danym kierunku na dzień 31 października
danego roku. Do liczby studentów nie dolicza się studentów, którzy mają przedłużony termin
złożenia pracy licencjackiej/ inżynierskiej/ magisterskiej oraz oczekujących na obronę. Stypendium
rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów każdego
kierunku (stan na 31 października danego roku).
13. a) Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uważa się:
udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich,
zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach Świata,
mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach Świata, akademickich
mistrzostwach Europy lub zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych,
zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub
mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.
b) Za wysokie wyniki sportowe uważa się również osiągnięte wyniki we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym będące podstawą do przyznania studentowi stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia sportowe.
c) Posiadanie statutu członka kadry narodowej.
14. W przypadku uzyskania przez studenta wysokiego wyniku sportowego na więcej niż jednej
imprezach sportowych określonych w ust. 16 lub/i w więcej niż jednej konkurencji sportowej
stypendium może być przyznane tylko za udział w jednej imprezie i jednej konkurencji –
skutkującej przyznaniem stypendium w najwyższej wysokości.
15. a) Za osiągnięcia naukowe, artystyczne uważa się:
udział studenta w krajowej konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim z wygłoszonym
przez niego referatem lub zagranicznej z wygłoszonym referatem,
zgłoszony przez studenta, będący jego autorstwa: wynalazek, wzór użytkowy, znak
zastrzeżony,
uzyskanie przez studenta nagród, wyróżnień na krajowych imprezach artystycznych
o zasięgu ogólnopolskim typu: konkursy, biennale, wystawy lub nagród, wyróżnień na
zagranicznych imprezach artystycznych podobnego typu.
b) Za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne uważa się również inne, nie wymienione w ust.1,
będące podstawą do przyznania studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe,
artystyczne.
16. przyznanie 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 przyporządkowany jest kierunek studiów.
Za osiągnięcia na olimpiadach studentom I roku przysługuje następująca ilość punktów
a. 5 punktów – dla laureatów olimpiady międzynarodowej,
b. 4,9 punktu – dla laureatów olimpiady ogólnopolskiej,
c. 4,8 punktu – dla finalistów olimpiady ogólnopolskiej.

§4
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
Stypendium socjalne z dotacji przyznanej WSEH przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznaje się po pozytywnej decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej (UKS).
2. Wysokość stypendium i ich wypłata uzależnione są od wielkości środków finansowych przyznanych
na cele stypendium przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres 1-go semestru i może być wypłacane do
5 miesięcy w semestrze.
4. Stypendia mogą być:
a) wypłacone poprzez Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy (ROR) otwarty w dowolnym
banku. Student zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego naskładanym wniosku
stypendialnym
b) na wniosek studenta zaliczone na poczet zaległego, bieżącego lub przyszłego czesnego.
5. Wypłata stypendium następuje po wpłynięciu na konto Uczelni dotacji z Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
6. Studentowi, który złoży wniosek o stypendium wraz z wymaganymi dokumentami po terminie
określonym w regulaminie oraz spełnia pozostałe kryteria uprawniające go do jego otrzymania,
stypendium będzie się należeć od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Uczelnia może
odmówić studentowi przyznania stypendium, jeżeli środki przeznaczone na ten cel zostały już
rozdysponowane.
7. Student traci prawo do stypendiów:
a. w przypadku skreślenia lub rezygnacji ze studiów
b. w momencie ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów
c. jeżeli Komisja stwierdzi na podstawie posiadanych informacji, że zeznanie osoby starającej się
o stypendium jest fałszywe. Informacje te muszą być przedstawione jawnie i pisemnie.
W tym przypadku pobrane stypendium podlega zwrotowi, a sprawę kieruje się do Komisji
Dyscyplinarnej.
§5
Organizacja udzielania świadczeń.
1. Złożone wnioski o przyznanie stypendium socjalnego rozpatrywane są przez Uczelnianą Komisję
Stypendialną (UKS) powołaną przez Rektora WSEH.
2.1. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej wchodzą :
- 2 przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studentów WSEH,
- 4 przedstawicieli Rad Wydziałowych Samorządu,
- jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich,
- co najmniej dwóch przedstawicieli pracowników administracyjnych WSEH.
2.2. Przedstawiciele studentów mogą być studentami studiów dziennych WSEH.
2.3. Przedstawicieli pracowników administracyjnych wyznacza Rektor.
2.4. Decyzje w sprawie przyznania stypendiów Uczelniana Komisja Stypendialna podejmuje
niezwłocznie po ostatecznym terminie złożenia wniosków.
2.5. Od decyzji podjętych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium lub zapomogi,
student ma prawo złożyć odwołanie do rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja
podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego
wojewódzkiego sądu administracyjnego - zgodnie z art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
.
§6
Sposób ustalania dochodu na osobę w rodzinie studenta:
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta,
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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,
3) 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.
2. 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 ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza
się:
1) dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo;
2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy;

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 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;
4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;
5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca
2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
3. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące
warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 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;
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź
jednym z nich.
4. Przez stałe źródło dochodu rozumie się nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego
roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. UKS może jednak w szczególnych przypadkach uznać
źródło dochodu jako stałe (np. w sytuacji, gdy student podjął pracę później niż w styczniu) pod
warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu studenta dochód z ostatniego roku podatkowego
będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy.
5. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo odpowiednio
komisja stypendialna może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej
odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją
w postępowaniu.
§7
Zasady ustalania dochodów
1. Kryterium dochodowe
a. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną ustala wysokość dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Wysokość dochodu
nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż
1,30 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 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
b. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 uwzględnia się
miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta uzyskany w 2015 r. z uwzględnieniem tzw.
"utraty dochodu" i "uzyskania dochodu”.
c) W przypadku utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta
pomniejszony o utracony dochód
d) W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, prawo do świadczeń ustala się na
podstawie dochodu powiększonego o uzyskany dochód.
2. Do dochodu wliczają się:
a. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych tj.:
renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach
określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
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,
dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
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,

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,
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,
zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
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,
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 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.),
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,
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,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej,
alimenty na rzecz dzieci,
stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez
osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
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,
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),
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio
o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składaki na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne,
renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(tzw. renty strukturalne),
zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej.
W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
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 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.

969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów
pozarolniczych dochody te sumuje się.
3. Dokumentowanie dochodów :
Wysokość średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie ustala się na podstawie :
zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego - w przypadku dochodów opodatkowanych
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności opodatkowanej
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne oraz zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego
podatku - w przypadku podatku płaconego w formie ryczałtu ewidencjonowanego, albo decyzja
urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku - w przypadku podatku płaconego w formie
karty podatkowej,
oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz
zaświadczenie płatnika dochodu,
zaświadczenie o otrzymywanym zasiłku dla bezrobotnych przez członka gospodarstwa
domowego studenta lub utracie prawa do otrzymywania takiego zasiłku,
zaświadczenia gminy o powierzchni gospodarstwa lub nakaz płatniczy za rok, z którego ustala
się dochód - w razie posiadania gospodarstwa rolnego,
kopia odpisu wyroku sądu lub protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej –
w razie otrzymywania alimentów,
oświadczenie o ewentualnych zmianach w dochodach (za ostatnie 3 miesiące), mające wpływ
na wysokość obliczanego dochodu na członka rodziny studenta.
4. Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć również:
kopię aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta,
zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 18 lat do
szkoły lub szkoły wyższej,
kopię aktu zgonu członka rodziny studenta,
kopie prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separacje,
w przypadku, gdy małżonek osoby otrzymującej lub ubiegającej się o stypendium zaginął,
osoba składająca wniosek o pomoc socjalną do wniosku dołącza zaświadczenie, z właściwej
w sprawie jednostki Policji, o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku
cudzoziemców, właściwej instytucji. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu
uzyskiwanego przez zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę
w rodzinie nie uwzględnia się tego małżonka.
w przypadku gdy rodzice studenta są po rozwodzie, a nie ma jeszcze zasądzonych alimentów
do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do stypendium wliczane są
dochody obojga rodziców.
w przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub
otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu rodziny
stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wlicza się alimenty
w otrzymywanej wysokości (dotyczy to osób, które przedstawią zaświadczenie od komornika
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów).
5. W przypadku gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców
studenta), nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od
drugiego z rodziców, stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe nie może zostać
przyznane studentowi, chyba że:
1) drugi z rodziców nie żyje,
2) ojciec dziecka jest nieznany,
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

6.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie
można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
W uzasadnionych przypadkach rektor, 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 dochodowego.
W przypadku niedostarczenia przez studenta ww. zaświadczenia rektor, komisja stypendialna lub
odwoławcza komisja stypendialna mogą wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień.
Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium
socjalnego.

§8
Ustalenia wysokości pomocy materialnej.
1. Uczelniana Komisja Stypendialna przedstawia Rektorowi propozycje wysokości pomocy materialnej
na dany semestr, uwzględniając dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta.
§9
Obieg dokumentów:
1. Uczelniana Komisja Stypendialna:
- wydaje i przyjmuje wnioski od studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej,
- sprawdza wnioski studentów pod względem formalnym.
2. Przewodniczący UKS
- prowadzi całą dokumentację UKS,
- przekazuje bezzwłocznie do Rektora listę studentów (z numerami albumu), którym została
przyznana pomoc materialna oraz protokół z posiedzenia UKS,
- przekazuje do dziekanatów listę osób, którym została przyznana pomoc materialna,
- prowadzi rejestr przyznanych stypendiów,
- przechowuje dokumentację UKS.
3. Dziekanaty:
- pisemne informowanie na bieżąco Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Rektora
o okolicznościach powodujących utratę lub zawieszenie prawa do uzyskania świadczeń, jak:
skreślenie z listy studentów.
4. Kwestura:
- wypłaca stypendia zgodnie z przekazanymi przez UKS wnioskami w ramach otrzymanej
dotacji (kwestura ustala sposób wypłaty stypendiów),
- comiesięcznie przekazuje informacje do Rektora i przewodniczącego UKS o wypłaconych
stypendiach w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§ 10
Wymienione wyżej stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 174, z późn. zm.).
§ 11
Ustala się wzory:
a) wniosku o udzielenie pomocy materialnej tj. o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi (załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu),
b) wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu),
c)
wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu),
d) oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym
niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu),
e)
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu),
f)
oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu),
g) oświadczenie o uzyskanym/utraconym dochodzie (załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu),
h) oświadczenie o samodzielności finansowej (załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu),
i)
zaświadczenie o zarobkach (załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu),
Komisja stypendialna może przy rozpatrywaniu wniosku zażądać także innych zaświadczeń niezbędnych do
ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

