Regulamin przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej
dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
z siedzibą w Bielsku-Białej
obowiązujący od 01 lutego 2018 roku.
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Studenci WSEH na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mogą ubiegać się
o przyznanie pomocy materialnej. Świadczeniami pomocy materialnej są:
a. stypendium socjalne,
b. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
c. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
d. zapomoga.
2. Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się również o stypendium ministra.
3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie
w stołówce studenckiej uczelni.
4. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
5. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4, może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub/i dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie
innym niż dom studencki.
6. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka
i dziecka.
7. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1 są przyznawane na wniosek
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studenta:
 wzór wniosku o stypendium socjalne

określa załącznik

nr 1 do niniejszego

Regulaminu,
 wzór wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych określa załącznik
nr 2,
 wzór wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów określa załącznik nr 3,
 wzór wniosku o jednorazową zapomogę określa załącznik nr 4.
8. Przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się wyłącznie w ramach
środków z budżetu państwa przyznanych Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
9. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego dokonuje
podziału dotacji.
10. Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni nie wystarczą w danym miesiącu na
pokrycie wszystkich przyznanych świadczeń, Rektor może podjąć decyzję o obniżaniu lub
zaniechaniu wypłaty świadczeń.
11. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla
najlepszych studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia
zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli
akademickich.
12. Jeśli pod koniec roku kalendarzowego okaże się, że kwota przeznaczona na wypłatę
stypendiów nie została w pełni rozdysponowana, może ona zostać podzielona
proporcjonalnie wśród osób otrzymujących stypendium socjalne w semestrze zimowym.
13. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a-d, przyznawane są niezależnie od siebie
i wypłacane łącznie co miesiąc.
14. Za realizację wypłat odpowiada Kwestura.
15. Student, aby otrzymać wypłatę świadczeń pomocy materialnej, musi posiadać status
studenta. W przypadku przerwania studiów (np. w wyniku rezygnacji ze studiów,
w wyniku prawomocnego skreślenia z listy studentów) wypłata świadczeń pomocy
materialnej zostaje przerwana.
16. Student winien o ww. fakcie poinformować kwesturę w dniu złożenia rezygnacji ze
studiów.
17. Wzory pozostałych dokumentów wymaganych do ubiegania się o pomoc materialną
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
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II. Stypendium socjalne, stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych

§2
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a-d, są przyznawane na wniosek studenta
przez Rektora.
2. Z każdego rozpatrywania wniosków sporządza się protokół podpisany przez Rektora.
§3
1. Decyzja o przyznaniu stypendium jest wydawana na piśmie.
2. Od decyzji w sprawie stypendium socjalnego,

stypendium specjalnego dla osób

niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje prawo złożenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego Rektor może przekazać
uprawnienia w zakresie rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
odwoławczej komisji stypendialnej.
4. W przypadku odmowy decyzji Rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5. Decyzje wydane podpisuje Rektor.
§4
Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może
otrzymać przez okres do 9 miesięcy w roku akademickim a gdy rok studiów trwa jeden
semestr na okres do 4 miesięcy.
§5
1. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą zostać
przyznane na okres do 9 miesięcy a gdy rok studiów trwa jeden semestr na okres do 4
miesięcy. Stypendia te wypłacane są co miesiąc.
2. Stypendia socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, którego
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza podstawy naliczania.
3. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość
dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium
socjalne.
4. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 3, 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.
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z 2017r. poz. 1769), 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 2017
r. poz.1952).
5. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
6. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5, może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub/i dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie
innym niż dom studencki.
§6
1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie zasad
określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1952) z zastrzeżeniem przepisu art. 179 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na podstawie
oświadczenia studenta o liczbie członków rodziny oraz następujących dokumentów:
 zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez
właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:


wysokości dochodu,



wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,



wysokości należnego podatku,

 zaświadczenie z ZUS dokumentujące wysokość odprowadzonych składek na
ubezpieczenie zdrowotne;
 zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby
podlegające

opodatkowaniu

w

formie
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karty

podatkowej,

zawierające

informacje o:


formie opłaconego podatku,



wysokości przychodu,



stawce podatku,



wysokości opłaconego podatku,

 inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
stypendium, w tym:


dokument stwierdzający wiek dzieci studenta, wiek dzieci jego współmałżonka
oraz wiek rodzeństwa studenta,



zaświadczenie ze szkoły lub uczelni rodzeństwa studenta, które się uczy,



orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa
studenta,



prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub
zaświadczenie

sądu

rodzinnego

lub

ośrodka

adopcyjno-opiekuńczego

o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,


prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,



orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,



oświadczenie o samodzielności finansowej.

3. Studenta uznaje się za samodzielnego finansowo:
 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 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,
d. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub


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
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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.
4. Do rodziny studenta w celu ustalenia prawa do stypendium zalicza się:
a. studenta,
b. 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,
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.
Jeżeli student jest samodzielny finansowo i złożył oświadczenie o nieprowadzeniu
wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich, nie bierze się
pod uwagę osób wymienionych w punkcie c.
5. Oświadczenie i zaświadczenie studenta oraz członków jego rodziny o źródłach
i wysokości dochodów nie mają mocy wiążącej i podlegają ocenie merytorycznej oraz
formalnej na zasadach określonych w KPA.
6. Student zobowiązany jest podać wysokość i źródła dochodu z okresu obliczeniowego
osób, na utrzymaniu których pozostaje w chwili składania wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego. Dotyczy to również dochodów pozostałych członków rodziny
prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, jak też osobistych stałych
dochodów studenta.
7. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego podaje wysokość dochodu
osiąganego przez każdego członka rodziny studenta w ostatnim roku podatkowym
potwierdzoną przez właściwy urząd skarbowy.
8. Rektor, decyduje indywidualnie o wliczaniu lub niewliczaniu dochodu z utraconego
źródła dochodu studenta do celów stypendialnych.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może zażądać od studenta podania
wysokości dochodu z okresu innego niż obliczeniowy i na jej podstawie ustalić przeciętną
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta.
10. Osobą zobowiązaną do utrzymania studenta jest osoba zobowiązana do tego na podstawie
odrębnych przepisów.
6

11. Student w okresie pobierania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Rektora
o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na przyznanie lub wysokość stypendium.
Decyzję o konieczności przeliczenia stypendium podejmuje Rektor.
12. Jeżeli w wyniku zaistniałych zmian, o których mowa w ust. 8, lub innych okoliczności nie
można ustalić wysokości dochodu w rodzinie studenta, można zastosować postępowanie,
o którym mowa w § 6 ust. 6.
13. Obliczoną kwotę stypendiów socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych
zaokrągla się do pełnej złotówki zgodnie z zasadą matematyczną.
14. W uzasadnionych przypadkach Rektor może 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.
15. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 14,
Rektor może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień
w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
§7
1. Za dochód dla celów stypendialnych uznaje się:
 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 niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne,
 dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne,
 inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku

dochodowym od osób fizycznych:
 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
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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 podróży służbowej

w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
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 2016 r.
poz. 1666, z późn. zm.),
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 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, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne,
 alimenty na rzecz dzieci,
 stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ),stypendia doktoranckie
określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm. 5) ), stypendia sportowe przyznane na
podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463
i 1600) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane 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. 2017 poz. 1189 z późn. zm.),
 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie
9

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 Rzeczypospolitej Polskiej: podatek
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne,
 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,
 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów,
 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca
2015

r.

o

działaczach

opozycji

antykomunistycznej

oraz

osobach

represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r.
poz. 1386),
 świadczenie rodzicielskie,
 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników.
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2. Za dochody w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się:



dochody niepodlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b,
30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz

dochody

niepodlegające

opodatkowaniu

na

podstawie

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w ust. 17 pkt 3 –
będą to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku
rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny, specjalny
zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka, zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych), świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na
podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.),
dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej;


kwoty alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny
orzeczonych wyrokiem sądowym lub wynikających z ugody sądowej lub ugody
zawartej przed mediatorem;



ponadto do dochodu nie wlicza się:

a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na
podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
b) stypendiów przyznawanych uczniom i studentom w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do
tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.
zm.),
d) świadczeń przyznanych dla studentów i doktorantów przez jednostki samorządu
terytorialnego (art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym),
e) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty,
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o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez
osoby, o których mowa w § 6 ust. 4 c)

 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 § 6 ust. 4 b),
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
 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,
nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i
potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
§8
Wszelkie wątpliwości co do dochodu i jego wysokości w rodzinie studenta, jak i sposobu jego
obliczania, rozstrzyga Rektor.
§9
1.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać 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 i na jednej uczelni.

2.

Student, który uzyskał stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie nieprawdziwych danych
zostaje pozbawiony stypendium, a pobrane kwoty podlegają zwrotowi w całości.

3.

Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu.
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§ 10
1.

Wniosek o przyznanie stypendiów socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami o dochodach, należy złożyć w sekretariacie do
końca października w danym roku akademickim.

2.

Jeżeli student złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie
stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych po terminie określonym
w ust. 1, stypendium może być przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek,
pod warunkiem złożenia go do ostatniego dnia danego miesiąca. W przypadku złożenia
wniosku po ostatnim dniu danego miesiąca, stypendium może być przyznane od miesiąca
następnego.

W wyjątkowych przypadkach stypendium socjalne, specjalne dla osób

niepełnosprawnych może być przyznane za okres, w którym nie było pobierane, o ile
zaistniały w tym okresie okoliczności uzasadniające otrzymanie tego stypendium.
3.

Wyznaczony pracownik uczelni zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności
i prawidłowości wypełnienia wniosku oraz potwierdzenia daty przyjęcia wniosku.
W przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, powinien
określić niezbędne uzupełnienia i poprawki wyznaczając termin do 10 dni na uzupełnienie
wniosku. Po uzupełnieniu wniosku w przewidzianym czasie uważa się go za złożony
w terminie.

4.

Prawidłowo wypełniony wniosek, po naniesieniu przez pracownika uczelni danych
obliczeniowych, przekazywany jest do decyzji Rektora.

5.

Wzór wniosku o przyznanie stypendiów socjalnego,

specjalnego dla osób

niepełnosprawnych, oraz wzór oświadczenia o dochodach ustala Rektor.
6.

Rektor na mocy zarządzenia ustala progi dochodowe i przysługujące w ich ramach stawki.
§ 11

1.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu
niepełnosprawności

potwierdzonej

orzeczeniem

właściwego

organu.

Wysokość

stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Studenta nie obowiązuje
kryterium dochodowe.
2.

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności student może otrzymać po
przedłożeniu kserokopii jednego z następujących dokumentów (oryginał do wglądu):
a) orzeczenia właściwego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie
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z którym zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim
stopniu niepełnosprawności,
b) orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano

studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
całkowitej niezdolności do pracy,
c) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu grupy inwalidzkiej.
3.

Decyzja o przyznaniu stypendium specjalnego wydawana jest na piśmie.

4.

Rektor, w drodze zarządzenia, ustala wysokość stypendium określonego w ust. 1.

5.

W przypadku gdy orzeczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. a), wydane zostało na czas
określony, wypłatę stypendium wstrzymuje się z dniem upływu tego czasu. W przypadku
przedłożenia kolejnego orzeczenia wypłata zostaje wznowiona wraz z wyrównaniem za
okres od dnia wstrzymania wypłaty stypendium.
III. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
§ 12

1. „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów” może być przyznane studentowi, który
ukończył pierwszy rok studiów:
 ma osiągnięcia naukowe,
lub
 ma osiągnięcia artystyczne,
lub
 uzyskał wysokie wyniki sportowe,
lub
 uzyskał średnią ocen od 4,01.
2. Studentowi studiów pierwszego stopnia

przyjętemu na te studia 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.
3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznawane studentom
kontynuującym naukę rozpoczętą w innych uczelniach wyższych.
4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być przyznawane studentom
kontynuującym naukę rozpoczętą we WSEH po przerwie nieprzekraczającej dwóch lat
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akademickich. W takim wypadku liczona jest średnia ocen z egzaminów i zaliczeń za
ostatni rok akademicki.
5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 Regulaminu, 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.
6. 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 w ust. 1 na
ostatnim roku studiów.
7. Podstawą obliczenia średniej ocen do stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
stanowią oceny uzyskane w poprzednim roku studiów a osiągnięcia uzyskane
w semestrze poprzedzającym składanie wniosku. W przypadku studiów trwających
siedem semestrów, przy obliczaniu średniej ocen, bierzemy pod uwagę dwa ostatnie
semestry.
8. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może zostać przyznane na okres do
4 miesięcy w semestrze zimowym i do 5 miesięcy w semestrze letnim.
9. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń,
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych. Wpis zaliczenie (zal.) nie jest uznawany za
ocenę i nie przypisuje mu się żadnej wartości liczbowej.
10. Średnią ocen oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
matematyczną zasadą zaokrąglania.
11. Na każdym kierunku studiów tworzy się listy rankingowe z łączną liczbą uzyskanych
punktów ze wszystkich kryteriów. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje
liczba uzyskanych punktów. W przypadku gdy przekroczony zostanie limit procentowy,
10 procent, ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów przez studentów, listę
rankingową pomniejsza się o osoby z końca listy o najmniejszej, tej samej liczbie
punktów.
12. Rektor w przypadku innych niż określone w regulaminie, wybitnych osiągnięć
naukowych, artystycznych lub sportowych studenta może podjąć decyzję o przyznaniu
dodatkowych punktów nie więcej niż 10.
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13. Rektor wydaje decyzje o przyznaniu stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
określając indywidualnie jego wysokość w ramach kwot określonych w zarządzeniu
Rektora.
14. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów
przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów
prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie
na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.
15. Student może równocześnie otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów
i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
16. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy
materialnej oraz prawa do otrzymania stypendium przyznawanego przez organy
samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
17. Wprowadza się zakres wartości punktowych możliwych do osiągnięcia w kryterium:
a) kryterium wysokiej średniej
Przedział średniej

Punkty

4,01 - 4,10

1

4,11 – 4,20

2

4,21 – 4,30

3

4,31 – 4,40

4

4,41 – 4,50

5

4,51 - 4,60

6

4,61 - 4,70

7

4,71 - 4,80

8

4,81 - 4,90

9

4,91 - 5,00

10
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b) kryterium osiągnieć naukowych
Rodzaj aktywności

Punkty

Publikacje naukowe: * - tylko w przypadku afiliowania na rzecz Wyższej Szkoły
Ekonomiczno-Humanistycznej
- opublikowany artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym nie mniej niż 0,5
arkusza,

3

- opublikowany artykuł naukowy w punktowanym czasopiśmie naukowym nie
mniej niż 0,5 arkusza, zgodnie z punktacją publikacji naukowych zamieszczonych
w wykazie czasopism naukowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku w § 15 ust. 1
5
Punkty 0-5
7
Punkty 6-10
10

Punkty 11 i więcej
- rozdział w monografii naukowej nie mniej niż 0,5 arkusza, zgodnie z punktacją
monografii naukowych zamieszczonych w

rozporządzeniu Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku ( Dz. U. z 2016 poz. 2154)
Punkty 0-3

5

Punkty 4-7

7

Punkty 8 i więcej

10

Przedstawienie rezultatów badań na konferencji

6

Osiągnięcia w konkursach naukowych

7

Udział w projektach badawczych

7

- uczelnianych

2

- finansowanych zewnętrznie

7
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Reprezentowanie Uczelni w projektach badawczych i konferencjach naukowych

2

 Przy współautorstwie publikacji naukowej liczba uzyskanych punktów dzielona jest
przez liczbę autorów
c) kryterium osiągnięć artystycznych
Rodzaj aktywności

Punkty

Nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym
i krajowym, zajęcie od 1. do 10. miejsca w przeglądach,
konkursach, wystawach, festiwalach, warsztatach, plenerach
1 miejsce

10

2 miejsce

9

3 miejsce

8

4 miejsce

7

5 miejsce

6

6 miejsce

5

7 miejsce

4

8 miejsce

3

9 miejsce

2

10 miejsce

1

Publikacja książki lub albumu artystycznego, w tym przekład,

10

reprodukcja dzieła artystycznego
Publikacja dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej

5

Nagrody w konkursach o zasięgu regionalnym, zajęcie od 1. do
3. miejsca w przeglądach, konkursach, wystawach, festiwalach,
warsztatach, plenerach
1 miejsce

3

2 miejsce

2

3 miejsce

1

Reprezentowanie Uczelni w osiągnięciach artystycznych

2
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d) kryterium osiągnięć sportowych
Rodzaj aktywności

Punkty

Zajęcie od 1. do 10. miejsca w zawodach międzynarodowych
i krajowych
1 miejsce

10

2 miejsce

9

3 miejsce

8

4 miejsce

7

5 miejsce

6

6 miejsce

5

7 miejsce

4

8 miejsce

3

9 miejsce

2

10 miejsce

1

Zajęcie od 1. do 3. miejsca w zawodach regionalnych
1 miejsce

5

2 miejsce

4

3 miejsce

3

Zajęcie od 1. do 3. miejsca w zawodach lokalnych
1 miejsce

3

2 miejsce

2

3 miejsce

1

Reprezentowanie Uczelni w zawodach sportowych
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§ 13
1. Wniosek o przyznanie stypendium

Rektora dla najlepszych

studentów wraz

z oświadczeniami, należy złożyć w sekretariacie do końca października w semestrze
zimowym i do końca lutego w semestrze letnim.
2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi, jeżeli:
a) przebywa na urlopie,
b) w trakcie przebywania na urlopie zaliczył rok studiów,
c) powtarza semestr lub zajęcia w danym roku akademickim,
d) nie zaliczył semestru.
3. W uzasadnionych przypadkach stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być
przyznane

na wniosek studenta,

który

uzyskał

wysoką

liczbę

punktów,

lecz

z przyczyn od siebie niezależnych zaliczył rok studiów po terminie, nie później jednak niż
do 20 października. Powyższe ograniczenie nie dotyczy obowiązku uzupełniania różnic
programowych, wynikających ze zmiany programu lub kierunku studiów albo
przeniesienia z innej uczelni.
§ 14
Studentowi studiującemu równocześnie na więcej niż jednej specjalności danego kierunku
studiów przysługuje tylko jedno stypendium.

§ 15
1. Punkty uprawniające studenta do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych
studentów stanowią sumę punktów za kryteria wskazane w § 12 ust. 1.
2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać osoba, która na „liście
rankingowej” uplasowała się w puli miejsc uprawniających do otrzymania stypendium.
3. Liczba osób uprawnionych do uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
nie może przekroczyć 10% liczby studentów danego kierunku prowadzonego w Uczelni.
4. Rektor w drodze Zarządzenia ustala kwoty stypendium Rektora dla najlepszych studentów
biorąc pod uwagę uzyskaną punktację. Rektor ustala odrębne kwoty osobno dla każdego
kierunku prowadzonego w Uczelni.
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IV. Zapomogi
§ 16
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który w danym roku akademickim
z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Pogorszenie
sytuacji materialnej oznacza, że

w wyniku określonego zdarzenia losowego sytuacja

materialna studenta uległa zauważalnemu pogorszeniu. Przejściowość pogorszenia
oznacza, że sytuacja nie ma charakteru trwałego, a losowość, że pogorszenie sytuacji
materialnej nastąpiło z przyczyn niezależnych od studenta, a nie wynikło z podjęcia przez
niego, czy członków jego rodziny, określonych decyzji.
2. Student może otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim, przy czym
nie może być ona przyznana dwa razy z tego samego powodu.
3. Wniosek o zapomogę musi być uzasadniony, zawierać wskazanie zdarzenia losowego
oraz dokładny opis tego, w jaki sposób zaistniałe zdarzenie przyczyniło się do
przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Opisaną sytuację należy odpowiednio
udokumentować.
4. Decyzję o przyznaniu zapomogi, jej wysokości i terminie wypłaty wydaje Rektor.
5. Maksymalną wysokość zapomogi w danym roku akademickim ustala Rektor w drodze
Zarządzenia.
6. Zapomogę może także otrzymać student, który przebywa na urlopie, powtarza rok,
semestr, przedmiot lub uzyskał wpis warunkowy na dany semestr.

§17
1. Decyzja o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 pkt 1
i w § 12 Regulaminu, 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 na podstawie ust. 5 art. 184 Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
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2. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5 art. 184 Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, mającej wpływ na prawo do świadczenia pomocy
materialnej.

Akceptacja:
PRZEWODNICZĄCY
SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REKTOR
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