Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/07/20/21
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach z dnia 1 lipca 2021 r.

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI,
PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DLA STUDENTÓW
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§ 1.
Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla
studentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwanej dalej „Uczelnią".
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018
r., poz. 1668, art. 86), zwaną dalej „ustawą”, student może ubiegać się o pomoc materialną ze
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium Rektora,
4) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
5) stypendium ministra,
6) zapomogi,
7) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę
prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
Przyznanie świadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 6 oraz odmowa jego przyznania
następują na drodze decyzji administracyjnej.
Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 6 są
przyznawane są przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną.
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów mogą być przyznawane i wypłacane tylko pod
warunkiem, że znajdują pokrycie w środkach funduszu pomocy materialnej dla studentów,
zwanego dalej „funduszem”, utworzonego na zasadach określonych w art. 368 ustawy,
z wyłączeniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Wysokość stypendiów może ulegać zmianie z uwagi na otrzymywane środki funduszu pomocy
materialnej, zgodnie z art. 368 ustawy.
Fundusz może być także zasilany z innych przychodów, w szczególności z przeznaczonych na
ten cel dotacji i darowizn. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu
stypendialnego przechodzą na rok następny i są wykorzystywane na cele określone w ust. 2
pkt 1, 2, 3, 6.
§ 2.
Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego dokonuje podziału środków
funduszu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 4, 5, 7.
Środki funduszu przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są
w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów pierwszego
i drugiego stopnia prowadzonych przez Uczelnię jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10,
stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
Stypendia rektora stanowią nie więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku
na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w regulaminie do korzystania ze świadczeń pomocy
materialnej dla studentów uprawnieni są na równych zasadach studenci wszystkich kierunków,
poziomów kształcenia, form i lat studiów.
O dostęp do pomocy materialnej z budżetu państwa, tj. o stypendium socjalnemogą ubiegać się
studenci cudzoziemcy, którzy:
1) posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
2) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.
159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
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3) posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony
uzupełniającej na terytorium RP,
4) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej
na poziomie biegłości językowej C1,
5) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
6) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
7) są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
8) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach lub przebywających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności
krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art.156b ust. 1 tej ustawy lub
posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Wszyscy studenci cudzoziemcy, którzy podejmą kształcenie od roku akademickiego 2019-2020,
są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, tj. o:
1) stypendium rektora,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) zapomogę,
4) stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
5) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę
prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną,
6) stypendium ministra.
§ 3.
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkiem stypendium ministra oraz
stypendium rektora przyznaje komisja stypendialna.
Stypendium rektora przyznaje odwoławcza komisja stypendialna.
Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje prawo złożenia odwołania do odwoławczej komisji
stypendialnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Od decyzji odwoławczej komisji stypendialnej działającej w pierwszej instancji służy wniosek
o ponowne rozpatrzenia sprawy do odwoławczej komisji stypendialnej. Wniosek wnosi się
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 4.
Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną powołuje rektor, spośród pracowników
Uczelni oraz studentów delegowanych przez UczelnianąRadę Samorządu Studenckiego, przy
czym studenci stanowią większość składu obu komisji.
Komisja stypendialna oraz odwoławcza komisja stypendialna orzekają w składzie dwóch
pracowników uczelni oraz trzech studentów.
Komisja stypendialna wykonuje uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego,
stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.
Odwoławcza komisja stypendialna wykonuje również uprawnienia w pierwszej instancji
w zakresie przyznawania stypendium rektora.
Przewodniczącym komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej jest pracownik
uczelni zasiadający w jej składzie. Przewodniczącego powołuje odpowiednio rektor.
Przewodniczący wyznacza wiceprzewodniczącego komisji spośród jej członków.
Decyzje wydane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną podpisują
przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
Nadzór nad działalnością komisji stypendialnych sprawuje Rektor.

8. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i członków
komisji.
9. Student otrzymuje pisemną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczenia. Decyzja jest
doręczana za pokwitowaniem odbioru w dziekanacie. Decyzje nie odebrane w terminie 30 dni są
wysyłane pocztą na adres studenta za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
10. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub
odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
11. Świadczenia otrzymane na podstawie decyzji, która została uchylona podlegają zwrotowi
stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego.
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§ 5.
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z wyjątkiem stypendium ministra, są
przyznawane na wniosek studenta.
Wnioski składane są sukcesywnie. Wnioski złożone do 15. dnia każdego miesiąca rozpatrywane
są w danym miesiącu na posiedzeniach komisji, natomiast złożone po 15. dniu rozpatrywane są
na posiedzeniach komisji w następnym miesiącu.
Student składa wnioski, o których mowa w ust. 1 we właściwym dziekanacie, wzór wniosku
stanowią załączniki nr 10, 11, 13 i 14.
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla studentów złożony bez zachowania
wymaganego formularza lub niekompletny pozostawia się bez rozpoznania, po jednokrotnym
wezwaniu studenta do jego uzupełnienia w drodze pisemnej lub telefonicznie – dowodem jest
odpowiednio dowód doręczenia (wówczas datę otrzymania liczy się od daty odbioru przesyłki)
oraz sporządzenie notatki służbowej.
Harmonogram posiedzeń komisji stypendialnych określa rozporządzenie rektora.

§ 6.
1. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 są przyznawane na semestr lub na rok
akademicki i wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr
– przez okres do 5 miesięcy.
2. Stypendia, o których mowa w ust.1, są wypłacane co miesiąc do ostatniego dnia miesiąca.
3. Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez studenta.
§ 7.
1. Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia
pomocy materialnej dla studentów, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5, 6tylko na jednym,
wskazanym przez niego kierunku.
2. Świadczenia o których mowa powyżej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
3. Świadczenia, o których mowa powyżej nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł
zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo
równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
4. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ustawy ust.
1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
5. Do wniosku o świadczenia pomocy materialnej student zobowiązany jest dołączyć oświadczenie
o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów według
wzoru określonego przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

studenckiego i umieszczonego we wniosku o przyznanie stypendium, stanowiącego załączniki nr
10,11 i 12.
§ 8.
1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych
studentów nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
2. Kwoty przyznanych świadczeń pomocy materialnej wyrażane są w złotych.
§ 9.
1. Decyzja o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1-3
i 5 wygasa z ostatnim dniem miesiąca, gdy:
1) uprawomocniła się decyzja o skreśleniu z listy studentów, tj. w ciągu 14 dni od doręczenia
decyzji, jeżeli nie zostało wniesione odwołanie.
2) uprawomocniło się orzeczenie o ukaraniu studenta karą dyscyplinarną wydalenia
z uczelni,
3) student złożył pisemną rezygnację ze studiów,
4) student złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dyplomowy,
5) student złożył pisemne oświadczenie o przeniesieniu się do innej uczelni,
6) student utracił prawo do świadczenia na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy.
2. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów nie mogą być przyznawane ani wypłacane
studentowi:
1) zawieszonemu w prawach studenta,
2) ukaranemu prawomocnie karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do otrzymywania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
3) przebywającemu na długoterminowym urlopie od zajęć.
Stypendium socjalne
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§ 10.
Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Wskaźnikiem trudnej sytuacji materialnej jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie studenta.
Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ustala stosownym
zarządzeniem graniczną maksymalną wysokość dochodu uprawniającą studenta do ubiegania się
w danym roku akademickim o stypendium oraz wysokość stypendium.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się
o stypendium socjalne nie może mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) oraz większa niż 1,30
sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, 2354 z późn. zm.).
Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium
socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie
dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy
społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.

§ 11.
1. Przyznanie stypendium socjalnego uzależnione jest od przeciętnego miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym
student ubiega się o stypendium.
2. 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.
3. Przez dziecko rozumie się dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie
którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub znajdujące się pod opieką prawną.
4. Ustalając dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie uwzględnia
się:
1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy,
2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów 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,
3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów
o systemie oświaty,
4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).
5. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez
osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3:
1) 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 ust. 2 pkt 2,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej lub
2) 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,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten
fakt w złożonym oświadczeniu.

6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się
o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych, z tym, że do dochodu nie wlicza się:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie
przepisów ustawy,
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 przepisów
o systemie oświaty,
4) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy,
5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.).
7. Wykaz elementów wliczających się do dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu.
§ 12.

1. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
o stypendium socjalne przyjmuje się:
a) dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz.
1256),
b) do dochodu wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę w rozumieniu ustawy
o podatku rolnym.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych
dochody te sumuje się. Liczba hektarów przeliczeniowych powinna być stwierdzona
odpowiednim zaświadczeniem z urzędu gminy lub nakazem płatniczym.
3. Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa w ust. 1, ustala się w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, 2354 z późn.
zm.).
§ 13.
1. W razie utraty dochodu osiąganego w poprzednim roku kalendarzowym przez którąś z osób
wymienionych w § 11 ust. 2, dochód będący podstawą ustalenia prawa do otrzymywania
stypendium socjalnego pomniejsza się o dochód utracony
2. Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
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socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego,
5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Utrata dochodu powinna być udokumentowana przez dołączenie do wniosku dokumentu
potwierdzającego datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
W przypadku, gdy któraś z osób wymienionych w § 11 ust. 2 uzyskała w roku bieżącym dochód,
którego nie osiągała w poprzednim roku kalendarzowym, prawo do otrzymywania stypendium
socjalnego ustala się na podstawie dochodu powiększonego o dochód uzyskany.
Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego,
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 do wniosku należy dołączyć dokument lub oświadczenie
potwierdzające uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu w pierwszym pełnym
miesiącu po jego uzyskaniu. Dochód uzyskany za granicą przelicza się na złote polskie na
podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskano dochód.
W przypadku śmierci którejś z osób wymienionych w § 11 ust. 2, zmarły nie jest wliczany do
rodziny studenta, a osiągnięte przez niego w poprzednim roku kalendarzowym dochody nie są
brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w przepisach poprzedzających.
W przypadku powiększenia się rodziny studenta, na przykład o małżonka lub dziecko, osoby te
wliczane są do członków rodziny studenta, a ich dochody bierze się pod uwagę przy obliczaniu
dochodu, o którym mowa w przepisach poprzedzających.

§ 14.
1. Dochód będący podstawą przyznania stypendium socjalnego ustala się na podstawie informacji
o osobach wymienionych w §11 oraz wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku
kalendarzowym przez te osoby.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 dokumentuje się poprzez załączenie do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego odpowiednich dokumentów, w szczególności:
1) zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na
zasadach ogólnych za poprzedni roku kalendarzowy - odnośnie każdej pełnoletniej osoby,
2) zaświadczeń lub oświadczeń dokumentujących wysokość innych dochodów, w tym
zwłaszcza:
a) zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego członków rodziny o wysokości uzyskanych
w poprzednim roku kalendarzowym dochodów opodatkowanych na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne,
b) dokumentów potwierdzających wysokość świadczeń wypłacanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych lub urząd pracy,

c) odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty, odpisu protokołu sądowego
zawierającego treść ugody sądowej, przekazów lub przelewów pieniężnych
dokumentujących faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów,
d) oświadczeń członków rodziny o wysokości uzyskanych w poprzednim roku
kalendarzowym dochodów niepodlegających opodatkowaniu,
3) zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości opłaconych składek zdrowotnych,
4) zaświadczenia o studiach,
5) orzeczenia o niepełnosprawności,
6) zaświadczenia ze szkoły lub odpisu aktu urodzenia,
7) odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie,
8) zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
9) odpisu orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
10) zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i rodziny studenta - w sytuacjach przewidzianych regulaminem.
3. W przypadku, gdy któryś z rodziców lub opiekunów studenta nie żyje, do wniosku należy
dołączyć kserokopie aktu zgonu. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli zachodzą przesłanki do
uznania studenta za samodzielnego finansowo.
4. Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi
stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student
udokumentował źródła utrzymania rodziny.
§ 15.
W uzasadnionych wypadkach komisje stypendialne mogą wezwać studenta do złożenia
dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów i uwzględnić ją
w postępowaniu.
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§ 16.
Wysokość stypendium socjalnego może zostać zróżnicowana w zależności od wysokości
uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Wysokość przyznanego stypendium
socjalnego w ciągu roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od ilości złożonych
wniosków i posiadanych środków w funduszu.
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do
uczelni uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Student, o którym mowa w ust. 2, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta
w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
Dla udokumentowania okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 student zobowiązany jest
dołączyć do wniosku zaświadczenie z domu studenckiego, umowę najmu lub inny dokument
potwierdzający fakt zamieszkiwania studenta, jego małżonka lub dziecka w obiekcie innym niż
dom studencki.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych
§ 17.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu tj. 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).
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§ 18.
Do wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych student dołącza orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności. Zamiast orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dopuszcza się
dołączenie do wniosku orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
W razie, gdy okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem okresu, na który
przyznane zostało stypendium, wypłata stypendium zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia
przez studenta nowego orzeczenia.
W przypadku niedostarczenia przez studenta nowego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od końca
okresu, na jaki poprzednio orzeczono niepełnosprawność, niewypłacone jeszcze raty stypendium
ulegają przepadkowi.
Wysokość stypendium specjalnego może zostać zróżnicowana w zależności od orzeczonego
stopnia niepełnosprawności.
Jeżeli w trakcie okresu, na który przyznane zostało stypendium, nastąpiła zmiana orzeczonego
stopnia niepełnosprawności na wyższy, pozostałe jeszcze do wypłacenia raty stypendium mogą
na wniosek studenta ulec zwiększeniu.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, tylko na
jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Stypendium rektora

§ 19.
1. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co
najmniej na poziomie krajowym.
2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie.
3. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku
studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane
1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby
studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
4. 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.
Wniosek o przyznanie stypendium rektora stanowi załącznik nr 10.
5. O przyznanie stypendium rektora mogą się ubiegać studenci, którzy zaliczyli rok akademicki
zgodnie z terminem przewidzianym w regulaminie studiów.
6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy
materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu
terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
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§ 20.
O stypendium rektora może ubiegać się student, który uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni
rok studiów lub dwa ostatnie semestry (rangi osiągnięć przedstawiają załączniki nr 2-9).
Stypendium rektora nie może być przyznane na podstawie ocen uzyskanych w semestrze
powtarzanym.
Do średniej, o której mowa w ust. 1 wlicza się wszystkie oceny pozytywne i negatywne
z egzaminów i zaliczeń kończących przedmiot, objętych planem studiów.
Do średniej nie wlicza się:
1) ocen przepisanych, z wyjątkiem ocen z lektoratów,
2) ocen z przedmiotów, które student powtarza,
3) ocen z przedmiotów stanowiących różnice programowe.
Sumę ocen dzieli się przez ilość tych ocen, a uzyskany iloraz stanowi średnią ocen.
W przypadku, gdy student, studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów w Uczelni lub więcej
niż jednej specjalności w ramach tego samego kierunku studiów, bierze się pod uwagę oceny
uzyskane przez studenta na tym kierunku lub specjalności, na której będzie to dla niego
korzystniejsze.

§ 21.
1. O stypendium rektora za osiągnięcia naukowe lub artystyczne może się ubiegać student, który
posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne z poprzedniego roku studiów
i zaliczył w terminie rok studiów.
2. Za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za które może być przyznane stypendium rektora mogą
być uznane w szczególności:
1) publikacje o charakterze naukowym lub artystycznym w ramach działalności kół naukowych,
2) udział w pracach naukowo-badawczych lub wdrożeniowych,
3) udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych połączone z publikacją lub
prezentacją artykułu,
4) praktyki, staże naukowe i kursy wykraczające poza program kształcenia,
5) uzyskane przez studenta nagrody i wyróżnienia o charakterze naukowym lub artystycznym,
6) reprezentacja uczelni w organizacjach zrzeszających szkoły wyższe.
3. Do wniosku o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe lub artystyczne należy dołączyć
zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty potwierdzające konkretne osiągnięcia studenta.
§ 22.
1. Student, który przeniósł się do Uczelni z innej szkoły wyższej, nabywa prawo do stypendium
rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu w Uczelni jednego pełnego roku studiów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do studenta, który został ponownie przyjęty na studia po
skreśleniu go z listy studentów.

3. Student, który po zaliczeniu roku zmienił kierunek studiów może przez rok otrzymywać
stypendium za wyniki w nauce na podstawie ocen uzyskanych na poprzednio studiowanym
kierunku.
§ 23.
1. Student, który powrócił na studia po długoterminowym urlopie od zajęć może otrzymać
stypendium Rektora na podstawie osiągnięć z roku bezpośrednio poprzedzającego urlop.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy stypendium Rektora zostało studentowi
przyznane przed rozpoczęciem urlopu.
Zapomoga
§ 24.
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
życiowej. Wniosek o przyznanie zapomogi stanowi załącznik nr 12.
2. Trudna sytuacja życiowa to taka, która powoduje przejściowe pogorszenie dobrostanu studenta.
3. Do zdarzeń, które mogą uzasadniać przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
1) powódź,
2) pożar,
3) kradzież,
4) ciężką chorobę studenta,
5) ciężką chorobę lub śmierć osoby najbliższej,
6) zmianę struktury rodziny,
7) utratę pracy.
4. Zapomoga przysługuje studentowi jeżeli zdarzenie losowe wystąpiło od 3 do 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o to świadczenie.
5. Z tytułu tego samego zdarzenia student może otrzymać zapomogę tylko raz.
§ 25.
1. Zdarzenie uzasadniające otrzymanie przez studenta zapomogi powinno zostać udokumentowane
przez odpowiednie organy (Policja, Straż Pożarna, PZU, ZOZ, Urząd Pracy i inne).
2. W uzasadnionych wypadkach komisje stypendialne mogą wezwać studenta do złożenia
dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym także do doręczenia
opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej
i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu.
§ 26.
1. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
2. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej.
3. Student przebywający na długoterminowym urlopie od zajęć lub oczekujący na powtarzanie
semestru może otrzymać zapomogę w wyjątkowych wypadkach, usprawiedliwionych
okolicznościami.

Przepisy przejściowe i końcowe
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§ 27.
Student pobierający stypendia lub zapomogę na podstawie nieprawdziwych danych ponosi
odpowiedzialność dyscyplinarną.
Studentowi studiującemu na kolejnym kierunku studiów nie przysługują świadczenia,
o których mowa § 1 ust. 2 chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego stopnia
w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres maksymalnie 6
lat.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
Traci moc Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów z dnia 1 października 2016 r.

Załącznik nr 1
doRegulamin przyznawania pomocy materialnej
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach
w roku akademickim 20…/20…
DOCHÓD oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
1. 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,
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 składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych:
1) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
2) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach
określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
3) świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionach budowlanych,
4) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
5) 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,
6) 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,
7) 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 19391945, otrzymywane z zagranicy,
8) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
9) 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,
10) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium dla osób fizycznych mających miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami
kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych

11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)

25)

26)
27)

jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043 ze zm.),
należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek
wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału
w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności
pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej
przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura
Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
alimenty na rzecz dzieci,
stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub
studentom,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane
przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych
i obywatelskich,
należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio
o zapłacone za granicą 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.

Załącznik nr 2
doRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń socjalnych dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
1. dot. zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na
kierunku:ekonomia
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od poniższej punktacji:
Rodzaj osiągnięcia

Ilość
punktów

Średnia ocen 4,71 – 4,80

10

Średnia ocen 4,81 – 4,90

15

Średnia ocen 4,91 i więcej

20

lub/oraz
Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne
międzynarodowe, przy minimalnej średniej 4,0

15

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe,
przy minimalnej średniej 4,0

15

Inne:
Udział w badaniach naukowych w ramach działalności kół naukowych
(potwierdzenie przez opiekuna koła)

3

Udział w konferencji krajowej (publikacja artykułu)

1

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja artykułu)

2

Udział w konferencji krajowej (publikacja i prezentacja artykułu)

2

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja i prezentacja artykułu)

3

Przedziały punktacji dla Stypendium Rektora dla kierunku ekonomia:
Ilość punktów

Kwota stypendium dla kierunku
ekonomia

0-9

0 zł

10-14

750 zł

15-19

850 zł

20 i więcej

1000 zł

Załącznik nr 3
doRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń socjalnych dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
1. dot. zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na
kierunku:finanse i rachunkowość
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od poniższej punktacji:
Rodzaj osiągnięcia

Ilość
punktów

Średnia ocen 4,69 – 4,86

10

Średnia ocen 4,87 i więcej

15

lub/oraz
Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne
międzynarodowe, przy minimalnej średniej 4,0

15

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe,
przy minimalnej średniej 4,0

15

Inne:
Udział w badaniach naukowych w ramach działalności kół naukowych
(potwierdzenie przez opiekuna koła)

3

Udział w konferencji krajowej (publikacja artykułu)

1

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja artykułu)

2

Udział w konferencji krajowej (publikacja i prezentacja artykułu)

2

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja i prezentacja artykułu)

3

Przedziały punktacji dla Stypendium Rektora dla kierunku finanse i rachunkowość:
Ilość punktów

Kwota stypendium dla kierunku
finanse i rachunkowość

0-9

0 zł

10-14

850zł

15 i więcej

1000 zł

Załącznik nr 4
doRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń socjalnych dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
1. dot. zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na
kierunku:bezpieczeństwo wewnętrzne
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od poniższej punktacji:
Rodzaj osiągnięcia

Ilość
punktów

Średnia ocen 4,72 – 4,81

10

Średnia ocen 4,82 – 4,92

15

Średnia ocen 4,93 i więcej

20

lub/oraz
Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne
międzynarodowe, przy minimalnej średniej 4,0

15

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe,
przy minimalnej średniej 4,0

15

Inne:
Udział w badaniach naukowych w ramach działalności kół naukowych
(potwierdzenie przez opiekuna koła)

3

Udział w konferencji krajowej (publikacja artykułu)

1

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja artykułu)

2

Udział w konferencji krajowej (publikacja i prezentacja artykułu)

2

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja i prezentacja artykułu)

3

Przedziały punktacji dla Stypendium Rektora dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:
Ilość punktów

Kwota stypendium dla kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne

0-9

0 zł

10-14

900 zł

15-19

1000 zł

20 i więcej

1200 zł

Załącznik nr 5
doRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń socjalnych dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
1. dot. zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na
kierunku:pedagogika,
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od poniższej
punktacji:
Rodzaj osiągnięcia

Ilość
punktów

Średnia ocen 4,93 - 4,94

10

Średnia ocen 4,95 – 4,97

15

Średnia ocen 4,98 i więcej

20

lub/oraz
Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe,
przy minimalnej średniej 4,0

15

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe, przy
minimalnej średniej 4,0

15

Inne:
Udział w badaniach naukowych w ramach działalności kół naukowych
(potwierdzenie przez opiekuna koła)

3

Udział w konferencji krajowej (publikacja artykułu)

1

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja artykułu)

2

Udział w konferencji krajowej (publikacja i prezentacja artykułu)

2

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja i prezentacja artykułu)

3

Przedziały punktacji dla Stypendium Rektora dla kierunku pedagogika:
Ilość punktów

Kwota stypendium dla
kierunku pedagogika

0-9

0 zł

10-14

700 zł

15-19

850 zł

20 i więcej

1050 zł

Załącznik nr 6
doRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń socjalnych dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
1. dot. zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na
kierunku:psychologia
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od poniższej
punktacji:
Rodzaj osiągnięcia

Ilość
punktów

Średnia ocen 4,79 – 4,83

10

Średnia ocen 4,84 – 4,89

15

Średnia ocen 4,90 – 4,95

20

Średnia ocen 4,96 i więcej

25

lub/oraz
Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne
międzynarodowe, przy minimalnej średniej 4,0

15

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe,
przy minimalnej średniej 4,0

15

Inne:
Udział w badaniach naukowych w ramach działalności kół naukowych
(potwierdzenie przez opiekuna koła)

3

Udział w konferencji krajowej (publikacja artykułu)

1

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja artykułu)

2

Udział w konferencji krajowej (publikacja i prezentacja artykułu)

2

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja i prezentacja artykułu)

3

Przedziały punktacji dla Stypendium Rektora dla kierunku psychologia:
Ilość punktów

Kwota stypendium dla
kierunku psychologia

0-9

0 zł

10-14

800 zł

15-19

1000 zł

20 - 24

1100 zł

25 i więcej

1200 zł

Załącznik nr 7
doRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń socjalnych dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
1. dot. zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na
kierunku:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od poniższej
punktacji:
Rodzaj osiągnięcia

Ilość
punktów

Średnia ocen 4,90 – 4,92

10

Średnia ocen 4,93 – 4,96

15

Średnia ocen 4,97 i więcej

20

lub/oraz
Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne
międzynarodowe, przy minimalnej średniej 4,0

15

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe,
przy minimalnej średniej 4,0

15

Inne:
Udział w badaniach naukowych w ramach działalności kół naukowych
(potwierdzenie przez opiekuna koła)

3

Udział w konferencji krajowej (publikacja artykułu)

1

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja artykułu)

2

Udział w konferencji krajowej (publikacja i prezentacja artykułu)

2

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja i prezentacja artykułu)

3

Przedziały punktacji dla Stypendium Rektora dla kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna:

Ilość punktów

Kwota stypendium dla kierunku
pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

0-9

0 zł

10-14

750 zł

15-19

950 zł

20 i więcej

1100 zł

Załącznik nr 8
doRegulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń socjalnych dla studentów
w roku akademickim 2021/2022
1. dot. zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na
kierunku:marketing i biznes elektroniczny
Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od poniższej
punktacji:
Rodzaj osiągnięcia

Ilość
punktów

Średnia ocen 4,85 – 4,93

10

Średnia ocen 4,94 i więcej

15

lub/oraz
Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Indywidualne osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne
międzynarodowe, przy minimalnej średniej 4,0

15

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne krajowe, przy
minimalnej średniej 4,0

10

Zespołowe osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne międzynarodowe,
przy minimalnej średniej 4,0

15

Inne:
Udział w badaniach naukowych w ramach działalności kół naukowych
(potwierdzenie przez opiekuna koła)

3

Udział w konferencji krajowej (publikacja artykułu)

1

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja artykułu)

2

Udział w konferencji krajowej (publikacja i prezentacja artykułu)

2

Udział w konferencji zagranicznej (publikacja i prezentacja artykułu)

3

Przedziały punktacji dla Stypendium Rektora dla kierunku
marketing i biznes elektroniczny:
Ilość punktów

Kwota stypendium dla kierunku
marketing i biznes elektroniczny

0-9

0 zł

10-14

800 zł

15 i więcej

1000 zł

Załącznik nr 9
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Rektora
w roku akademickim 20…/20…

Imię i nazwisko
Kierunek i specjalność
Forma studiów

Stacjonarne / Niestacjonarne*

Nr indeksu
Adres do korespondencji
Telefon
Nr konta bankowego studenta

Do Uczelnianej Komisji Stypendialnej
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim
20…/20…, na podstawie ocen uzyskanych za rok akademicki 20…/20….
Potwierdzam, że średnia ocen uzyskanych przeze mnie w trakcie „ostatniego” roku studiów wynosi
…………………
oraz posiadam następujące osiągnięcia (dokumentacja w załączeniu):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że ukończyłem inny kierunek studiów NIE / TAK1, jaki i gdzie:
………………………………………

Podpis studenta: .............................................................................

1

właściwe zakreślić

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 KK - „Kto, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - oraz
o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), oświadczam, że:
1. Zapoznałem (-am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla
studentów,
2. Podane powyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669
ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez StSW w Kielcach moich danych osobowych zawartych we
wniosku na potrzeby związane z przyznaniem i wypłatą stypendium Rektora.

Równocześnie oświadczam na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), że wniosek o stypendium
Rektora złożyłem (-am) wyłącznie w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach i nie pobieram
świadczeń pomocy materialnej na innych kierunkach studiów.

Podpis studenta: .............................................................................

Wypełnia pracownik Dziekanatu
Potwierdzam osiągnięcia studenta oraz średnią arytmetyczną / ważoną* ocen studenta za rok
akademicki 20…/… wynoszącą: …………………. Student uzyskał ………………… punktów.

…………………………………………
Data złożenia wniosku w Dziekanacie

…………………………………………
Podpis pracownika Dziekanatu

Załącznik nr 10
Wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 20…/20…
 Stypendium socjalne  Stypendium dla niepełnosprawnych
(UWAGA ! Druk składa się z 2 stron)
Nazwisko i imię (wypełnić literami drukowanymi)
Nr tel. ……………………………………… adres e-mail. ……………………………………
EKOPEDMarketingBWFiRPSYCHPPIW …………………..………... I lic, II lic, III lic. I mgr, II mgr, 5 JSM
Kierunek studiów (odpowiedni zakreślić) Specjalność rok studiów (odpowiedni zakreślić)
Nr albumu …………. studia: stacjonarne  niestacjonarne  (właściwe zakreślić)
Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
L.p.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rok
urodz.

Stopień
pokrewieństwa
wnioskodawca

Miejsce pracy lub nauki (szkoła, rok nauki)

Mój nr konta bankowego: (student wypełnia obowiązkowo)

Oświadczam, że nie ubiegam się o pomoc materialną w innej uczelni oraz na innym kierunku StSW
……………………………………....
podpis wnioskodawcy
Świadomy odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych danych – w szczególności możliwości wydalenia z uczelni
i konieczności zwrotu nieprawnie pobranych środków finansowych oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane
w nich zawarte dotyczące dochodów mojej rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym. Zobowiązuję się poinformować o zmianach mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669 ze zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez StSW danych osobowych zawartych we wniosku.
W roku kalendarzowym 20… lub po tym roku nastąpiła utrata/uzyskanie 2 dochodu NIE/TAK1/kogo dotyczy
………………………………….
Równocześnie świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że w roku 20… otrzymywałem(am) dochody niepodlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym z pracy za granicą.Wysokość tych dochodów za rok 20… wyniosła
…………………………………. (w przypadku nieosiągania w/w dochodów wpisać kwotę 0).

…………………………………………
podpis wnioskodawcy
Oświadczam, że ukończyłem inny kierunek studiów NIE TAK1/jaki i gdzie ………………………………………………
…………………………………………
podpis wnioskodawcy
WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIEKANATU:
Potwierdzam kompletność wymaganych dokumentów.
……………………………………….
Podpis pracownika dziekanatu
Potwierdzam wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w rodzinie wnioskodawcy, który wynosi: .....................zł
……………………………………….
Podpis
POUCZENIE
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właściwe zakreślić

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Student ubiegający się o pomoc materialną zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych za poprzedni roku kalendarzowy - odnośnie
każdej pełnoletniej osoby,
b) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujących wysokość innych dochodów, w tym zwłaszcza:
- zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego członków rodziny o wysokości uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym dochodów opodatkowanych na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- dokumenty potwierdzających wysokość świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub urząd pracy,
- odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty, odpisu protokołu sądowego zawierającego treść ugody sądowej, przekazów lub przelewów pieniężnych
dokumentujących faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów,
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym dochodów niepodlegających opodatkowaniu,
 zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości opłaconych składek zdrowotnych,
 zaświadczenie o studiach,
 orzeczenie o niepełnosprawności,
 zaświadczenie ze szkoły lub odpis aktu urodzenia,
 odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie,
 zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 odpis orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego (lub kserokopia nakazu płatniczego) studenta i rodziny. Dochód ten ustala się na
podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1256). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się;
 zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta - w sytuacjach przewidzianych regulaminem.
2. W przypadku, gdy któryś z rodziców lub opiekunów studenta nie żyje, do wniosku należy dołączyć kserokopie aktu zgonu. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli
zachodzą przesłanki do uznania studenta za samodzielnego finansowo.
3. Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4 Regulaminu, jeżeli
przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Zgodnie z Art. 179 ust. 5 ustawy do dochodu nie wlicza się:
- dochodów studenta, jeśli jest on samodzielny finansowo,
- świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy,
- stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach funduszy strukturalnych UE, niepodlegających
zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- świadczeń z pomocy społecznej (tj, zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.
Student starający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa aktualne orzeczenie organu właściwego ds. orzekania o niepełnosprawności.
4.Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 Regulaminu:
a. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonymoświadczeniu oraz spełnia jedną
z następujących przesłanek:
- ukończył 26. rok życia,
- pozostaje w związku małżeńskim,
- ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2 Regulaminu, lub:
b) jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
- jego miesięczny dochód w poprzednim i bieżącym roku podatkowym jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5ust.1 i kwoty określonej w art. 6
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 822,35 zł),
- nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
5. W przypadku śmierci rodzica lub utraty źródła dochodu wysokość stypendium socjalnego może być ustalona ponownie. Podstawą takiego ustalenia jest dostarczenie
przez studenta dokumentów o dochodzie rodziny pomniejszonego o utracony dochód.
1. W przypadku, gdy jedno z rodziców studenta nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów stypendium socjalne może być przyznane pod warunkiem udokumentowania,
że osoba ta jest ubezpieczona przez drugiego z małżonków.
2. Jeżeli złożony we wskazanym terminie wniosek ma braki formalne, komisja stypendialna wzywa studenta do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (wezwanie może mieć przewidzianą prawem formę, w tym także
rozmowy telefonicznej – dowodem jest sporządzenie notatki służbowej lub przesyłki pocztowej – wówczas datę otrzymania liczy się od daty stempla pocztowego).

INFORMACJE DODATKOWE
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
- studenta,
- małżonka studenta, a także będące na ich utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na
wiek,
- rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
2. Miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uprawnionego do ubiegania się o stypendium nie może być wyższa niż 1000zł netto za rok 20...
(zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów).
2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie. Zwiększone stypendium socjalne może dostać również student studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż
dom studencki z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta.
3. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe
i in.
4. Wszystkie zaświadczenia i potwierdzenia muszą być przedłożone do wglądu w oryginale lub odpisie notarialnym. Dopuszcza się składanie kserokopii pod warunkiem
okazania oryginału osobie przyjmującej dokumenty.
5. Wnioski należy składać w DZIEKANACIE do 15 września 20……r. lub do 15. dnia kolejnych miesięcy.
Niekompletne wnioski muszą być uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia, w przeciwnym razie nie będą rozpatrywane!

Załącznik nr 11

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 20…/20…
Imię i nazwisko ………….........................................................................................................
Numer albumu ……… Rok studiów ……...…….... Studia stacjonarne/niestacjonarne⃰
Kierunek i specjalność ………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………
Proszę o przyznanie mi pomocy materialnej w formie zapomogi. Prośbę swą motywuję tym,
że………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Dołączam następujące dokumenty potwierdzające opisaną sytuację:
1. ………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………..
Proszę o przelew zapomogi na mój rachunek osobisty:
(student wypełnia obowiązkowo)

Oświadczam, że ukończyłem inny kierunek studiów NIE / TAK3/jaki i gdzie?
……………………………………………………………………………………………….…

Podpis studenta: ............................................................................
Świadomy/a odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oświadczam, że moja rodzina (razem ze mną) składa
się z …. osób, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i że średni miesięczny dochód netto wyniósł
w 20….. roku na 1 osobę ……………………………. zł.
W obecnym roku akademickim otrzymałem/am zapomogę: TAK / NIE (właściwe zakreślić)
w semestrze ……………………… w kwocie …………………………. zł.
Otrzymuję stypendium socjalne / specjalne / rektora w kwocie ………………………. zł.
……………………………………..
data i podpis studenta
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właściwe zakreślić

Załącznik nr 12

Kielce, dnia……..…

JM Rektor
Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach

Wniosek
O przekazanie uprawnień Rektora w zakresie odwołań i przyznawania stypendium rektora dla
najlepszych studentów w roku akademickim………………….
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668, art. 86), zwracamy się z wnioskiem o powołanie Odwoławczej Komisji
Stypendialnej oraz przekazanie jej uprawnień do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w przedmiocie
wydawania decyzji o wysokości stypendium rektora oraz rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji
w przedmiocie odwołań od decyzji dotyczących stypendiów socjalnych,stypendiów specjalnych dla osób
niepełnosprawnych oraz zapomóg a także przekazanie jej uprawnień do rozpatrywania wniosków i wydawania
decyzji w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz wniosków o ponowne rozpoznanie
sprawy w przedmiocie tego stypendium.
Na przedstawicieli studentów w Odwoławczej Komisji Stypendialnej proponujemy następujące osoby;
Lp.

Nazwisko, imię

Kierunek studiów/
nr albumu

……………………………………..
Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów StSW

Załącznik nr 13

Kielce dnia………

JM Rektor
Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach

Wniosek
O przekazanie uprawnień Rektora w zakresie przyznawania stypendium socjalnego,
specjalnego dla studentów niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim ………...…
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668, art. 86), zwracamy się z wnioskiem o powołanie Komisji Stypendialnej
oraz przekazanie jej uprawnień do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w przedmiocie wydawania
decyzji o wysokości stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz
zapomóg.

Na przedstawicieli studentów w Komisji Stypendialnej proponujemy następujące osoby:
Lp.

Nazwisko, imię

Kierunek studiów/ nr albumu

……………………………………..
Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów StSW

Załącznik nr 14

Decyzja w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668, art. 86), na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów
powołuję Odwoławczą Komisje Stypendialną w składzie:
Lp.

Nazwisko i imię

Kierunek studiów/ nr albumu/ pracownik i pełniona funkcja

oraz przekazuję jej uprawnienia do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w przedmiocie
wydawania decyzji o wysokości stypendium rektora oraz rozpatrywania wniosków i wydawania
decyzji w przedmiocie odwołań od decyzji dotyczących stypendiów socjalnych ,stypendiów
specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg a także przekazanie jej uprawnień do
rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych
studentów oraz wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy w przedmiocie tego stypendium w roku
akademickim ……………….

Załącznik nr 15

Decyzja w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668, art. 86), na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów
powołuję Komisję Stypendialną w składzie;
Lp.

Nazwisko, imię

Kierunek studiów/ nr albumu/pracownik i pełniona
funkcja

oraz przekazuję jej uprawnienia do rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w przedmiocie
wydawania decyzji o wysokości stypendium socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób
niepełnosprawnych oraz zapomóg roku akademickim……………………….….

