REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STDENTÓW WWSSE W ŚRODZIE WLKP.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. 2018 poz.1668) w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego
ustala się następujące kryteria i tryb ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w
Środzie Wlkp., zwanej dalej „Uczelnią”:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Student WWSSE może ubiegać się o:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora,
4) zapomogę.
2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami , lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi
może ubiegać się, na podstawie odrębnych przepisów, również o stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia.
3. Przyznanie świadczenia o którym mowa w ust 1 pkt 1-4, oraz odmowa jego przyznania następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
§2
1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów dokonuje podziału dotacji
ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę na świadczenia dla studentów.
2.Środki z dotacji wydatkowane w danym roku na stypendia rektora stanowią nie więcej niż 60%
środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz
zapomogi.
3. Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora dla studentów nie może być
wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
§3
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 przyznawane są na wniosek studenta.
Świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przyznawane jest przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego w oparciu o wniosek przekazany przez rektora, pozytywnie zaopiniowany przez
senat.
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2. Student ubiegający się o przyznanie świadczeń , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 składa
wniosek wraz z załączonymi dokumentami w Dziekanacie Uczelni w terminie do 20 października br.
3. Wniosek o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze
studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe należy złożyć w Dziekanacie Uczelni w terminie
określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§4
1. Świadczenia przyznawane są na rok akademicki, a wypłacane przez okres 9 miesięcy tj. od
października do czerwca, za wyjątkiem zapomogi, którą student może otrzymać dwa razy w roku
akademickim.
2. Świadczenia , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.1, 2, 3 wypłacane są co miesiąc, nie później niż do
20 dnia każdego miesiąca. Pierwsza wypłata świadczeń może nastąpić w grudniu z wyrównaniem za
październik i listopad.
3. Ostatnim miesiącem wypłaty świadczeń dla studentów ostatniego roku studiów jest miesiąc, w
którym student złożył egzamin dyplomowy.
4. Świadczenia są wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta.
§5
1.Rektor na wniosek samorządu studenckiego przenosi swoje kompetencje do przyznawania
świadczeń tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych , zapomogi,
stypendium rektora na komisję stypendialną, a w zakresie odwołania na odwoławczą komisję
stypendialną.
2. Świadczenia , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.1, 2, 3 i 4 przyznawane są przez uczelnianą komisję
stypendialną .
3. Od decyzji podjętych przez uczelnianą komisję stypendialną w sprawie stypendium socjalnego,
stypendium dla osób niepełnosprawnych , stypendium rektora oraz zapomogi studentowi przysługuje
odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.
4. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną powołuje rektor spośród pracowników
uczelni oraz studentów delegowanych przez samorząd studencki.
5. Studenci stanowią większość składu w każdej komisji.
6.Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne podpisują
przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
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8. Rektor sprawuje nadzór nad działalnością obu komisji i w drodze decyzji administracyjnej, uchyla
decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
§6
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium
socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych , zapomogę, stypendium rektora i stypendium
ministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.
2. Świadczenia nie przysługują studentom będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub
żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ
wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.
3. Świadczenia nie przysługują studentom będących funkcjonariuszami służb państwowych w służbie
kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na
podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z
pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
§7
1.Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora i
stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub
znaczące osiągnięcia sportowe przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia
i jednolitych studiach magisterskich , jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
2.Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych , zapomoga, stypendium rektora i
stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub
znaczące osiągnięcia sportowe nie przysługują studentowi posiadającymi tytuł zawodowy:
1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy wymienione w § 7 ust.1 i ust.2 stosuje się do osób posiadających tytuł zawodowe
uzyskane za granicą.
4.Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora i zapomogi wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo
do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego , o którym mowa w ust.2 i ust 3, został
skreślony z listy studentów na kierunku studiów , na którym otrzymywał świadczenie ,albo upłynął
okres , o którym mowa w ust. 1.
5.Student ubiegający się o świadczenie tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób
niepełnosprawnych, stypendium rektora albo otrzymujący takie świadczenie jest zobowiązany
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niezwłocznie powiadomić uczelnie o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do
świadczenia na podstawie ust.1,ust.2 i ust.3.

§8
Student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, jeśli:
1) został zawieszony w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
2) został skreślony z listy studentów (zgodnie z Regulaminem Studiów WWSSE),
3) ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów,
4) przebywa na urlopie długoterminowym,
5) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

STYPENDIA SOCJALNE
§9

1.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2.

Rektor WWSSE w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala
wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium
socjalne.

3.

Student składa dokumenty za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym ubiega się o
stypendium socjalne. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny studenta w bieżącym
roku podatkowym, student jest zobowiązany do zgłoszenia oraz udokumentowania aktualnej
sytuacji finansowej rodziny.

4.

Wysokość stypendium socjalnego dla poszczególnych progów dochodowych ustala odrębnym
zarządzeniem Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu
studenckiego, w oparciu o kwotę dotacji oraz liczbę uprawnionych studentów.

5.

Stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 50 zł ani wyższe niż 750 zł
miesięcznie.
§10

1.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny
dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie, może otrzymać na wniosek stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

2.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o którym mowa w ust.1 przysługuje, jeśli
odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta, a miejscem pobierania nauki
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wynosi co najmniej 50 km oraz jeśli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych, przy
pomocy wszystkich możliwych połączeń, przekracza jedną godzinę.

3.

Wysokość zwiększenia stypendium nie może być wyższa niż 50% najwyższej kwoty stypendium
socjalnego.

4.

Studentowi spełniającemu warunki określone w ust. 1 i 2 przysługuje zwiększenie stypendium
socjalnego również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w
domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

§ 11
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.

Samodzielne zamieszkanie małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie stanowi
podstawy do uznania dochodowości studenta za zerową.

3.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 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 w przypadku:
1) gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i złoży
oświadczenie oraz spełnia jedną z przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci 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,
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d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy
1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten
fakt w złożonym oświadczeniu.

4.

W przypadku, gdy student jest samodzielny finansowo, do dochodu stanowiącego podstawę
ustalania wynagrodzenia miesięcznego warunkującego przyznanie stypendium nie wlicza się
dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 12
1. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu, stanowiącym
załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się
w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w terminie do 10 marca.
2. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku student zobowiązany jest do poprawienia lub
uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od daty poinformowania go o wadliwości złożonego
wniosku.
3. Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów
kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
jednakże nie dłużej niż przez okres 6 lat.
§ 13
Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:
1) Kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia rodzeństwa, dziecka lub inny dokument
urzędowy potwierdzający wiek rodzeństwa lub dziecka;
2) zaświadczenie szkoły lub uczelni w przypadku rodzeństwa lub dziecka, które ukończyło 18 lat;
3) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym
odpowiednio:
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a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez
członków rodziny w ostatnim roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b) oprócz złożenia zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców
(opiekunów) studenta oraz studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa, dodatkowo
złożenie zaświadczeń z ZUS-u o pełnej wysokości poniesionej składki na
ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018,
c) zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające informację o: formie opłaconego
podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku
(dotyczy osób, które osiągają dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym).
d) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w ostatnim roku
kalendarzowym innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,
e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ostatnim roku kalendarzowym
albo nakaz płatniczy za ten rok,
f)

umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia
na rzecz osoby spoza rodziny,
i)

kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub
przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w
przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,
oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
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j)

dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego
dochodu,

k) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego
pełnego miesiąca przez członka rodziny;
l)

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
swojej i rodziny (którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie
przekracza kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12marca 2004 r. o
pomocy społecznej ( tj. 528 zł ),

5) kopię aktów zgonu rodziców studenta lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty;
§ 14

1.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem dochodu
uzyskanego i utraconego.

2.

Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, 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 2018 poz.
1508), 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, z późn. zm.).

3.

Dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952,

z późn. zm.)

z uwzględnieniem:
1)

przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,

2)

dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez
ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „
Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

3)

innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, np. renty, zasiłki chorobowe, dodatki branżowe,
kombatanckie, świadczenia pieniężne itd.,

4)

dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego.
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4.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny studenta oznacza przeciętny miesięczny dochód
członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium.

5.

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód
uzyskany.

6.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:
a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
b) utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

świadczenia

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania
w rozumieniu art.14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
g) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utratę świadczenia rodzicielskiego,
i) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
j) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym.

7. W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu
utraconego.

8.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy,
umowy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu;

9. Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:
a) zakończenie urlopu wychowawczego;
b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
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e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie
zawieszenia w rozumieniu art.14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym.

10. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
ustalając dochód studenta i jego członków rodziny osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez
liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.

11. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
ustalając dochód studenta i jego członków rodziny osiągnięty w tym roku dochód ustala się na
podstawie dochodu powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

12. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej
działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna
prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu
uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub
ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

§ 15
1.

W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny
przebywającego w tej instytucji.

2.

Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust. 1 , rozumie się:
dom

pomocy

społecznej,

placówkę

opiekuńczo-wychowawczą,

młodzieżowy

ośrodek

wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład
opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną jednostkę
zapewniającą

nieodpłatne

pełne

utrzymanie,

w

tym

wyżywienie,

zakwaterowanie

i umundurowanie.
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3.

W przypadku, gdy rodzina lub student utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się
dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, który ustala się na podstawie powierzchni
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1892, z późn. zm.).

4.

W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

5.

W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny
od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
przyznanie stypendium odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w tym roku.

6.

W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub
otrzymuje je w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sadową lub ugodą
przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium
socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego wlicza się alimenty w
otrzymywanej wysokości.

7.

Do dochodu rodziny nie wlicza się:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) 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,
3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty,
4) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 199a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
5) Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w
art. 21 ust 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2018 poz.1509).

STYPENDIUM SOCJLANE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
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§ 16
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości.

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 17

1.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa
w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2018 r. poz.511, 1000 i 1076).

2.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to
traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,
3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane
jako znaczny stopień niepełnosprawności,
4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

3.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
3) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,
4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

4.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
1)

niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2)

całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
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3)

stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do
zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło
mocy po tym dniu,

4)

5.

posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (dotyczy wyłącznie tych wydanych przed 1 stycznia
1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, co oznacza, że:
1) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o
lekkim stopniu niepełnosprawności.

6. Orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (dotyczy
wyłącznie orzeczenia wydanego przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciło mocy) jeżeli
uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

7. W przypadku, gdy termin ważności orzeczenia jest krótszy niż rok akademicki, stypendium
przyznaje się do końca ważności tego orzeczenia.

8. W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego uzyskania przez studenta orzeczenia
stanowiącego kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się na pisemny
wniosek studenta (zał. 3) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin
ważności poprzedniego orzeczenia.

9. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na
jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

10. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w
porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w drodze zarządzenia.

STYPENDIA REKTORA
§ 18
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1.

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe

we współzawodnictwie co

najmniej na poziomie krajowym.
2.

O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, może ubiegać się student jednolitych
studiów magisterskich oraz student studiów I stopnia nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego
roku studiów.

3.

O przyznanie stypendium rektora 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 ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia.

4.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w
roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo
laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

5.

Stypendia rektora przyznawane są na wniosek studenta. We wniosku student wskazuje
kryterium stanowiące podstawę wniosku i dołącza odpowiednie dokumenty poświadczające
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe. W przypadku studentów I roku
studiów II stopnia, będących absolwentami innych uczelni, którzy złożyli wniosek o przyznanie
stypendium rektora konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o średniej ocen z
ostatniego roku studiów I stopnia.

6.

Jeśli student uzyskał osiągnięcia, które można kwalifikować do więcej niż jednego kryterium, do
oceny student przedstawia jedynie osiągnięcia uzyskane w ramach jednego zadeklarowanego
przez siebie kryterium.

7.

Stypendia rektora są przyznawane na rok akademicki.

8.

Progi stypendiów za wysoką średnią ocen oraz wysokość stypendium rektora dla najlepszych
studentów ustala rektor w drodze zarządzenia w porozumieniu z uczelnianym organem
wykonawczym samorządu studenckiego.

9.

Stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego
kierunku. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium
rektora może być przyznane jednemu studentowi. Studentów przyjętych na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby
studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym. 5. Student
może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra. Otrzymanie tych
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stypendiów nie wyklucza prawa studenta do innych świadczeń oraz prawa do otrzymywania
stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także
pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 19

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:
1) w terminie określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z
których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i zdobył wszystkie zaliczenia;
2) uzyskał średnią ocen, która klasyfikuje go na liście rankingowej.

2.

Przy ustalaniu średniej ocen bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów
oraz uzyskanych zaliczeń (z uwzględnieniem również ewentualnych ocen niedostatecznych),
które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i planem studiów na ocenę. Średnia
ocen ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (cyfra z drugiego miejsca po
przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po
przecinku).

3.

W celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora z tytułu
uzyskania wysokiej średniej ocen sporządzany jest przez dziekanat ranking obejmujący 10%
studentów spełniających warunki określone w § 18 z najwyższą średnią ocen uzyskanych w
poprzednim roku, osobno dla każdego kierunku i roku studiów odrębnie dla pierwszego i drugiego
stopnia.

4. Sporządzając listę rankingową bierze się pod uwagę liczbę wszystkich studentów, którzy zostali
wpisani na bieżący rok akademicki z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów pierwszego
stopnia.

5.

Listy rankingowe powinny być sporządzone odpowiednio w terminie do 20 października lub 20

marca. Lista rankingowa zawiera numery albumów studentów uszeregowane według uzyskanej
średniej ocen.

6. Po sporządzeniu list rankingowych są one podawane do wiadomości studentów. Wraz z listami
rektor podaje do wiadomości studentów średnią ocen uprawniającą do złożenia wniosku o
stypendium rektora dla najlepszych studentów.

7. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów ze względu na wysoką
średnią ocen, składa się dopiero po ogłoszeniu listy rankingowej, nie później jednak niż do 20
października lub dla rekrutacji zimowej do 10 marca.
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8. Student powracający z urlopu ma prawo ubiegania się o zakwalifikowanie na listę rankingową na
podstawie ocen uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym pójście na urlop.
§ 20
1.

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, może otrzymać student, który uzyskał
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim.

2. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1, uważa się:
1) publikacje naukowe;
2) aktywność w kołach naukowych;
3) nagrody i wyróżnienia w konkursach;
4) inne sukcesy naukowe.
3. Za osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 1, uważa się:
1) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym;
2) dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
3) inne sukcesy artystyczne.
4. Za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, o
których mowa w ust.1, uważa się :
1) zajęcie co najmniej 6-go miejsca w następujących zawodach międzynarodowych lub
krajowych Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Mistrzostwa Polski,
Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych,
2) wysoki poziom sportowy w dyscyplinach nie objętych rywalizacją, o której mowa w pkt 1,
przy jednoczesnym reprezentowaniu Uczelni w tej dyscyplinie sportu,
3) bardzo wysoki poziom sportowy lecz nie kwalifikujący do otrzymania stypendium zgodnie z
kryteriami określonymi w pkt 1 i 2.
2.

Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym jest złożenie
w terminie do 20 października w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium w semestrze
zimowym, a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego w terminie do 10 marca
wniosku

wraz z

zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe, artystyczne lub

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

16

ZAPOMOGI
§ 21
1.

Zapomoga jest formą bezzwrotniej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

2.

Wysokość zapomogi jest ustalana każdorazowo indywidualnie w zależności od trudnej sytuacji
życiowej, w jakiej znalazł się student.

3.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej
rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub
materialnymi, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp., inne
sytuacje na skutek których student znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

4.

Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie 30 dni od dnia zdarzenia losowego
będącego podstawą ubiegania się o zapomogę. W uzasadnionych przypadkach termin może
zostać przedłużony przez Rektora na pisemny wniosek studenta.

5.

Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 22

1.

We wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r.
poz.1668).

2.

Zmian niniejszego regulaminu dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
wykonawczym samorządu studentów.

3.

Traci moc regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej studentom WWSSE w Środzie Wlkp. z dnia 1 października 2018 roku.

4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2019
roku.

REKTOR
Prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
W porozumieniu:
Samorząd Studentów
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