Regulamin
przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów

Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej są:
a) stypendia socjalne,
b) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
d) zapomogi
2. Student, na mocy odrębnych przepisów, może ubiegać się o stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia.
§2
1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 przyznawane są przez
Komisję Stypendialną powołaną przez Rektora.
2. Komisja Stypendialna składa się z trzech przedstawicieli studentów delegowanych
przez Radę Samorządu Studentów i dwóch przedstawicieli Rektora tj. Dziekana i/lub
Prodziekana oraz pracownika dziekanatu.
3. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną podpisuje jej przewodniczący.
4. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji
Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
5. Odwoławczą Komisję powołuje Rektor w składzie dwóch przedstawicieli studentów
delegowanych przez Radę Samorządu Studentów, Prorektora lub Dziekana.
§3
1. Środki przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są
w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów i stanowią
nie więcej niż 40% środków przeznaczonych na pomoc materialną określoną w §1
ust. 1.
2. Ze środków na pomoc materialna ustala się rezerwę w wysokości 0,2% dotacji z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej przy realizacji wypłat.
3. Komisja Stypendialna rozdysponowując środki na pomoc materialna dla studentów
jednocześnie ustala wysokość poszczególnych stypendiów i zapomóg.
4. Rektor sprawuje nadzór nad działalnością Komisji i uchyla jej decyzje jeżeli są one
niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym
regulaminem.
§4
1. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów bądź w innej uczelni może
otrzymać pomoc stypendialną tylko na jednym kierunku i w jednej uczelni wg
własnego wyboru.

2. Łączna, miesięczna wysokość stypendiów o których mowa w § 1 ust. 1 nie może
przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w
przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
3. W przypadku gdy suma przyznanych stypendiów przekroczy 90% najniższego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, proporcjonalnie pomniejsza się te stypendia
odpowiednio do kwoty w/w wynagrodzenia
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§5
Stypendia, o których mowa w ust. 1 i 2 przyznawane są na rok akademicki i
wypłacane co miesiąc od października do czerwca w danym roku akademickim.
Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie
studiów, ostatnie stypendium wypłacane jest w miesiącu, w którym odbył się egzamin
dyplomowy.
Zapomogi są świadczeniami jednorazowymi i mogą być przyznawane dwa razy
w danym roku akademickim.
Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na konto bankowe wskazane przez
studenta.

§6
1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku:
a) skreślenia studenta z listy studentów lub zawieszenia w prawach na podstawie
prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej,
b) ustania jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,
c) dobrowolnej rezygnacji z przyznanego świadczenia,
d) śmierci stypendysty.
2. Stypendium nie jest wypłacane w okresie przebywania studenta na urlopie.
§7
1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w niniejszym regulaminie
realizowane są w ramach środków otrzymanych przez uczelnię na ten cel z budżetu
państwa.
2. W przypadku otrzymania przez uczelnię dotacji w wysokości uniemożliwiającej
realizację świadczeń w wysokości wcześniej przyznanej, Komisja obniża wysokość
przyznanych świadczeń, o których mowa w paragrafie 1 ust. 1 i 2.
3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki na pomoc materialną dla
studentów przechodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu.

§8
1. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej określone w niniejszym
regulaminie składa w dziekanacie wypełniony i właściwy wniosek-podanie wraz z
wymaganymi dokumentami, uzasadniającymi przyznanie świadczenia.
2. Termin składania wniosków-podań o pomoc materialną określa Komisja.
3. Jeżeli termin złożenia wniosku i innych dokumentów nie został dotrzymany, a środki
na pomoc materialną nie zostały rozdysponowane, świadczenie może być przyznane.

Rozdział II
Stypendia socjalne

§9
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość dochodu, osiągniętego w
roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, który przypada na
jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Skład rodziny studenta określa się na dzień złożenia wniosku.
3. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust.2 nie może być niższa niż kwota, o której
mowa w art. 8 ust 1 pkt 2ustawy i o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64. poz. 593, z
późń. zm.) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt.3
ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz.2255
oraz z 2004r. nr 35, poz.593 i nr 99, poz.1001)
§ 10
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 r. życia, a jeśli 26 r. 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 r.
życia, a jeżeli 26 r. życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
2. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, do dochodów nie wlicz się:
a) dochodów rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i
będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierających naukę
do 26 r. życia, a jeżeli 26 r. życia przypada w ostatnim roku studiów do ich
ukończenia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek, jeżeli student
jest samodzielny finansowo w rozumieniu przepisów ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym
b) Świadczeń o których mowa w art.173 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie
wyższym
c) Świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
d) Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów przyznawanych na podstawie
ustawy o systemie oświaty.
§ 11
1. Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia 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 pkt. a) i b) nie jest
mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego
na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu
ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku
podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o stypendium,

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z
rodzicami lub jednym z nich.
2. Wszelkie zmiany w wysokości dochodu powinny być niezwłocznie zgłoszone
w dziekanacie.
§ 12
Dochód rodziny studenta ubiegającego się o stypendium ustala się na podstawie zaświadczeń
wydanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub właściwy zagraniczny organ
podatkowy potwierdzających przychód osiągnięty w poprzednim roku podatkowym,
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na
ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne, a także pisemnego oświadczenia studenta o liczbie osób
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
§ 13
W przypadku uzyskania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych
dochody te sumuje się.
§ 14
1. W przypadku gdy do ustalenia wysokości dochodu uprawniającego studenta
do ubiegania się o stypendium 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 ustawy o
podatku rolnym.
2. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się i dokumentuje na podstawie aktualnego
zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych
ogólnych), wystawionego przez właściwego wójta lub burmistrza.
§ 15
1. Śmierć członka rodziny dokumentuje się odpisem skróconym aktu zgonu.
2. Alimenty otrzymane lub wypłacone przez studenta lub członków jego rodziny ustala
się i dokumentuje na podstawie potwierdzonej kopii aktualnego prawomocnego
orzeczenia lub ugody sądowej.
3. Wysokość wypłaconych studentowi lub członkom jego rodziny zasiłków ustala się i
dokumentuje na podstawie aktualnego zaświadczenia wystawionego przez właściwy
miejscowo i rzeczowo organ wypłacający zasiłek.
4. Sytuację materialną studenta i jego rodziny określa się biorąc pod uwagę obowiązek
alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci (osób pozostających
pod kuratelą, przysposobionych).
5. Pobieranie nauki dokumentuje się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez szkołę.

§ 16
W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów lub
oświadczeń, określających jego rzeczywistą sytuację materialną.
§ 17
1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się
o stypendium ustala Rektor w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów.

2. Wysokość dochodu, o której mowa w ust.1 nie może być niższa niż kwota o której
mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593,
z późń. zm.) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt.3
ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz.2255
oraz z 2004r. nr 35, poz.593 i nr 99, poz.1001).

Rozdział IV
Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
§ 18
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Rozdział V
Zapomogi
§ 19
1. Studentowi, który z powodu zdarzenia losowego znalazł się przejściowo w bardzo
trudnej sytuacji materialnej może być przyznana zapomoga.
2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć śmierć lub ciężką chorobę członka
najbliższej rodziny,
zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami
zdrowotnymi lub materialnymi, nagła utrata zatrudnienia przez studenta lub osobę,
na której utrzymaniu pozostaje student, zdarzenie spowodowane powodzią, pożarem
itp.
Rozdział VI
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
§ 20
1. Stypendia Rektora przyznawane są za wyniki w nauce i można je otrzymać, nie
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie,
w poprzednim roku studiów, średniej ocen nie niższej niż 4,2. Przy ustalaniu średniej
ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zaliczeń i egzaminów.
3. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który uzyskuje wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
4. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie przysługuje, w przypadku otrzymania
przez studenta, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia sportowe.
§ 21
1. Przyznanie pomocy materialnej lub jej odmowa następuje w formie decyzji
administracyjnej.
2. Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto
bankowe.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 22

1. Uzyskanie świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych studentów zobowiązany
jest niezwłocznie zwrócić do funduszu pomocy materialnej studentów WSKS.
2. W przypadku bezpośredniego przyczynieni się studenta do uzyskania nienależnych
świadczeń może on być dodatkowo zobowiązany do uiszczenia odsetek ustawowych.
§ 23
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2011 roku.
§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor.

