Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie
§1
1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium za osiągnięcia w nauce;
5) stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe;
6) zapomogi.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, pkt 1-3 i pkt 6 są przyznawane na
wniosek studenta. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa
w ust. 1, pkt. 4-5 przyznawane są na podstawie odrębnych przepisów,
tj. rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
3. Świadczenia, o których mowa w § 1, ust. 1, przyznaje się ze środków
funduszu pomocy materialnej dla studentów, o którym mowa w art. 103
ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.). Fundusz ten tworzony jest z dotacji z budżetu
państwa.
4. Podziału środków funduszu pomocy materialnej dokonuje rektor
w porozumieniu z samorządem studentów, z tym że: środki na stypendia
rektora dla najlepszych studentów nie mogą być większe niż 40% środków
przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów,
stypendia socjalne i zapomogi.
5. Niewykorzystane w danym roku środki funduszu pomocy materialnej
przechodzą na następny rok na zasadach określonych w ustawie.
§2
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może
otrzymywać stypendium określone w § 1, ust. 1 tylko na jednym wskazanym
przez studenta kierunku studiów.
2. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznane pod warunkiem
złożenia przez studenta oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń na innym
kierunku studiów.
3. Rektor, w porozumieniu z samorządem studentów, ustala wysokość:
1) dochodu uprawniającego do przyznania stypendium socjalnego;

2) stypendium socjalnego w zależności od dochodu;
3) stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności;
4) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
5) zapomogi.
4. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora
dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
5. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz
zapomogi przyznaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na
wniosek studenta.
6. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznaje rektor na wniosek
studenta.
7. Rektor może przekazać swoje uprawnienia w zakresie przyznawania
świadczeń, o których mowa w § 1, ust. 1-2 oraz 6 odpowiednio Komisji
Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
8. Decyzje w sprawie świadczeń pomocy materialnej doręcza się studentowi
w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. Od decyzji w sprawie
pomocy materialnej, o której mowa w § 1, ust. 1-3 oraz 6, studentowi
przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej lub do
rektora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
9. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję
Stypendialną podpisuje przewodniczący lub z jego upoważnienia
wiceprzewodniczący.
10. Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje rektor
spośród studentów i pracowników uczelni, z tym że studenci stanowią
większość składu każdej z tych Komisji. Nadzór nad działalnością tych
Komisji sprawuje rektor.
§3
1. Stypendium socjalne może otrzymać student, znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej.
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego jest złożenie
wniosku o stypendium oraz zaświadczeń o dochodach wszystkich członków
rodziny, w tym również studenta wnioskodawcy, uzyskanych w roku
kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.

3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym
złożenie wniosku, uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8, ust. 1,
pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,
z późn. zm.).
4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta o 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 lub opiekunów faktycznych studenta
i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę
do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok przypada w ostatnim roku studiów do ich
ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek.
5. Do dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne nie
wlicza się:
1) dochodów, o których mowa w ust. 3, pkt 3, jeżeli student jest
samodzielny finansowo;
2) świadczeń rodzinnych;
3) świadczeń pomocy społecznej;
4) świadczeń, o których mowa w art. 173, 173a, 173b ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym;
5) stypendiów przyznawanych w ramach funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz międzynarodowych programów stypendialnych, o
których mowa w art. 179, pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
6) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
6. 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 roku o świadczeniach rodzinnych;
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa
domowego z rodzicami lub jednym z nich.

7. Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta,
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na
podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek
dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy
i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
3) dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego;
4) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawarte w art. 3, ust. 1, lit.
c ustawy o świadczeniach rodzinnych.
8. W celu ustalenia dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
opodatkowanej na zasadach ogólnych lub w formie zryczałtowanej przychód
pomniejsza się o należnych podatek dochodowy oraz rzeczywistą wysokość
zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
9. W przypadku gdy do ustalenia dochodu uprawniającego studenta do
ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia
gospodarstwa rolnego, który ustala się na podstawie powierzchni użytków
rolnych w hektarach przeliczeniowych i dochodu z hektara
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z
późn. zm.).
10.W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz
dochodów poza rolniczych dochody te sumuje się.
§4
1.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student,
którego niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego
organu, bez konieczności dokumentowania ponoszenia z tego tytułu
dodatkowych kosztów.

2.

Wysokość stypendium
niepełnosprawności.

3.

Prawo do stypendium specjalnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca,
w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

specjalnego

uzależniona

jest

od

stopnia

§5
1.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane
studentowi, który zaliczył poprzedni rok studiów i uzyskał wysoką średnią
ocen, nie niższą niż 4,01 oraz złożył w dziekanacie indeks w terminie
zgodnym z regulaminem studiów. Stypendium to może otrzymywać nie
więcej niż 10% studentów na danym roku oraz systemie studiów.

2. Średnią ocen oblicza się zgodnie z regulaminem studiów.
3.

Stypendium rektora może otrzymać również student posiadający znaczne
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie na
poziomie krajowym lub międzynarodowym.

4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać
się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
§6
1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla
najlepszych studentów, składa do Komisji Stypendialnej wypełniony
wniosek. Do wniosku winny być dołączone wymagane dokumenty
uzasadniające przyznanie pomocy materialnej oraz numer rachunku
bankowego studenta.
2. Świadczenia, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt 1-3 przyznawane są na rok
akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres 9 miesięcy (od października
do czerwca). Pierwsza wypłata realizowana jest w listopadzie,
z wyrównaniem za październik. Stypendia przekazywane są przelewem
wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, należący do studenta.
3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych składa się do Komisji Stypendialnej w terminie do
dnia 15 października.
4. Jeżeli ustalony termin złożenia wniosku i innych dokumentów nie został
dotrzymany lub sytuacja materialna studenta bądź stan jego zdrowia
w trakcie semestru uległy trwałemu pogorszeniu, pomoc materialna może
być mu przyznana, o ile środki przeznaczone na ten cel nie zostały już
rozdysponowane. Pomoc materialna przysługuje wówczas od następnego
miesiąca po miesiącu, w którym złożono dokumenty, bez prawa do
wyrównania od początku roku.

§7
1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane
studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu
osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
sportowe może być przyznane studentowi, który osiągnął wysoki wynik
sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i
zaliczył kolejny rok studiów.
2. O przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne
osiągnięcia sportowe wnioskuje senat uczelni nie wcześniej niż po
zaliczeniu pierwszego roku studiów.
§8
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i udokumentuje
okoliczności, opisane we wniosku (zaświadczenie z policji, zaświadczenie
lekarskie, dokument z USC, inne).
2. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o zapomogę zalicza się
w szczególności:
1) śmierć członka rodziny studenta;
2) ciężką chorobę studenta, dziecka studenta lub członka najbliższej
rodziny studenta, spowodowaną zdarzeniem losowym.
3. Student może ubiegać się o przyznanie zapomogi w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
4. Zapomogę, o której mowa w ust. 1, student może otrzymać dwa razy w roku
akademickim.
§9
1. Student traci prawo do wypłaty stypendiów, w przypadku:
1) ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów,
wówczas ostatnie świadczenie wypłacane jest za miesiąc, w którym
odbył się egzamin dyplomowy;
2) przebywania na urlopie dziekańskim;
3) skreślenia z listy studentów;
4) uzyskania pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych.
2. Komisja Stypendialna ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień oraz
kontrolować wiarygodność złożonej dokumentacji.
3. Studentowi, który uzyskał stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe i ukończył studia przed

terminem określonym w planie studiów, pozostałą kwotę stypendium
wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

§ 10
1. Do decyzji podjętych przez Rektora stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz przepisy o zaskarżaniu
decyzji do sądu administracyjnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od
1 października 2011 roku.

