Regulamin przyznawania świadczeń studentom Wyższej Szkoły Medycznej
w Legnicy
Regulamin przyznawania świadczeń zwany dalej „regulaminem” został sporządzony na podstawie:
- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn.
zm.),
- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
sposobu i trybu postepowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu
informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1446),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.).

Postanowienia ogólne
§1
1.

Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy zwanej dalej „uczelnią”
z funduszu stypendialnego, utworzonego ze środków budżetu Państwa, przeznaczonych na ten cel.

2.

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
państwa w formie:
a. stypendium socjalnego,
b. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
c. stypendium rektora,
d. zapomogę.

3.

Przyznanie świadczenia, o których mowa w ust. 2, albo odmowa jego przyznania następuje
w drodze decyzji administracyjnej.

4.

Student może ubiegać się o świadczenia przyznawane przez podmioty zewnętrzne:
a. Stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
b. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę
prawna niebędącą państwową ani samorządowa osoba prawną.

5.

Na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu student może otrzymać stypendium
ministra.

6.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymywać świadczenia:
stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę,
stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

7.

Świadczenia stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora,
zapomogę, stypendium ministra przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego
stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
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8.

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
Przepisy ust. 10 pkt. a i b stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za
granicą.

9.

Świadczenia, o których mowa w ust. 2 nie przysługują studentom będącym:
a. kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia
na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
b. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszami
służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego
przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów
o służbie.

10. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa ust. 2 pkt. a i c, nie może być większa niż
38% wynagrodzenia profesora.
11. Stypendia o których mowa w ust. 2 pkt. a, b i c są przyznawane na semestr i wypłacane co miesiąc
przez okres w semestrze zimowym 5 miesięcy, w semestrze letnim przez okres 4 miesięcy.
12. Student ubiegający się o świadczenie: stypendium socjalne, stypendium dla osób
niepełnosprawnych, stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie
powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na art.
93 ust. 2 i 3 ustawy o prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
13. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w pkt. 2 wygasa z ostatnim dniem miesiąca,
w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, został
skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął
6 letni okres pobierania świadczenia.
14. Świadczenia przysługują studentowi nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres,
w którym student może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju
i długości trwania, jak tez uczelni, na których są/były one odbywane – nie może przekroczyć 6 lat.
Termin ten biegnie również wówczas, gdy student przebywał/przebywa na urlopie od zajęć.
W przypadku przerwania studiów i ponownego podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest
kontynuowane. Do tego okresu wlicza się wszystkie lata studiów odbywane przed dniem
1 października 2019 r.
15. Oprócz obywateli polskich o świadczenia mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający warunki wg
art. 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U., z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Organy przyznające stypendia i zapomogi
§2
1.

Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w pkt. 1 są przyznawane lub
nieprzyznawane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną.

2.

Komisję stypendialną powołuje Rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ
samorządu studenckiego i pracowników uczelni.
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3.

Większość członków komisji stanowią studenci. Z prac Komisji sporządza się odpowiedni
protokół.

4.

Decyzję podpisuje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący
komisji.

5.

Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej
komisji stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.

6.

Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta. Uprawnieni studenci składają
wnioski w dziekanacie.

7.

Wysokość świadczeń w danym roku akademickim (semestrze) ustala rektor w porozumieniu
z Komisją Stypendialną i jest ona uzależniona od liczby uprawnionych oraz od wysokości
funduszu pomocy materialnej, a w szczególności od dotacji otrzymanej przez Uczelnie na ten cel.

Zasady przyznawania stypendium socjalnego,
Ustalenie dochodu studenta
§3
1.

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

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium w zwiększonej
wysokości.

3.

Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta (zał. nr 1).

4.

Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie może
być:
 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),
 większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.).

5.

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego
na jednego członka rodziny studenta ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Za podstawę do obliczenia tego dochodu
przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok
akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie
studenta oblicza się sumując dochody roczne członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je
przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie studenta.

6.

Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych
członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego
opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na
ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).

7.

W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
o stypendium socjalne 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
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przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok
akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów
z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
8.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium
socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych z tym że przy jej ustalaniu:
c. uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta,
2) małżonka studenta,
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku
studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
d. nie uwzględnia się:
1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust.1 i art. 420 ust. 1 ustawy o nauce
i szkolnictwie wyższym,
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 dla uczniów otrzymywanych przez uczniów na podstawie
przepisów ustawy o systemie oświaty,
4) 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. 1509, 1540, 1552, 16291.

9.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania
dochodów osiągniętych przez te osoby, oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie,
dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku
studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia
jeden z następujących warunków:
a. ukończył 26 rok życia,
b. pozostaje w związku małżeńskim,
c. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,
d. osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,
e. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku
podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia okresach, o których mowa w us. 3 jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty
określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 23 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada
2003 r o świadczeniach rodzinnych.

10. Student, o którym mowa ust. 9 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
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11. Rektor albo 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 (od 1 października 2018 r. 528,00 zł na osobę), jeżeli nie dołączy do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji
dochodowej i majątkowej swojej rodziny.
12. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać
studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w poprzednim ust., jeżeli
przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznaniu stypendium socjalnego zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były
uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
13. Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodu studenta określa
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
14. Zasady obliczania dochodu rodziny studenta określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zasady przyznawania stypendium rektora, oraz stypendium ministra
§4
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:
a. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
b. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym
sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

3.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący znacznymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

4.

Stypendium ministra przyznaje minister na wniosek Rektora.

5.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

6.

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 ust. drugim, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby
studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.

7.

Stypendium Rektora może otrzymać student wpisany na kolejny semestr i który uzyskał wszystkie
oceny zaliczeń i egzaminów na ocenę co najmniej 3 (dostateczny).

8.

Przy ustalaniu średniej ocen uprawnionej do otrzymania stypendium stosuje się ocenę średnią ze
wszystkich zaliczeń i egzaminów uzyskanych przez studenta w ostatnich dwóch semestrach nauki.

9.

Średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim
roku akademickim, zaokrągloną do 0,01 bez ocen z egzaminu dyplomowego i z pracy
dyplomowej.
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10. Progi uprawniające do ubiegania się o stypendium podawane są jako załączniki Rektora do
niniejszego regulaminu po każdym semestrze nauki.
11. Kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów ustalana jest przez Komisję Stypendialną,
a jej wysokość od wielkości dotacji otrzymanej na stypendia.
12. Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, który:
a. przeniósł się z innej uczelni (stypendium za wyniki w nauce otrzymuje dopiero po zaliczeniu
pełnego roku akademickiego);
b. powtarzał rok studiów;
c. miał przerwę w studiach dłuższą niż rok.
13. W przypadku uzyskania urlopu dziekańskiego po zaliczonym w terminie roku studiów, wypłata
stypendium rektora nastąpi po podjęciu nauki w następnym roku akademickim według aktualnie
obowiązujących zasad.

Zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych
§5
1.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:
a. orzeczenie o niepełnosprawności,
b. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
c. orzeczenie, o którym mowa w art.5 oraz w 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, 1076) – orzeczenie lekarz orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności
do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do
pracy.

2.

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

3.

Podstawa ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest wniosek z załączonymi
aktualnymi dokumentami potwierdzającymi zasadność przyznania studentowi stypendium dla
osób niepełnosprawnych w postaci poświadczonej przez Uczelnię kopii na podstawie okazanego
oryginału.

4.

Stypendium przyznawane jest na okres semestru na wniosek studenta i niezależne jest od jego
sytuacji materialnej.

5.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia
niepełnosprawności i ustalana co semestr przez Komisję Stypendialną.

6.

W przypadku utraty orzeczenia o niepełnosprawności okresowej student ma obowiązek
powiadomić o tym Komisję Stypendialną, gdyż nie przysługuje mu wówczas stypendium. Nie
wywiązanie się z obowiązku zawiadomienia Komisji Stypendialnej wiąże się ze zwrotem
niesłusznie pobranego stypendium.

7.

W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie okresu,
na który przyznano stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium to przestaje
być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
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8.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania okresu,
na który stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zostało przyznane i ponownego
ustalenia stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo
do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
upłynął termin ważności poprzedniego oświadczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające
do nabycia tego świadczenia.
Zasady przyznawania zapomóg
§6

1.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
W szczególności:
a. nieszczęśliwego wypadku,
b. poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny,
c. śmierci członka rodziny,
d. urodzenia dziecka,
e. klęski żywiołowej,
f. kradzieży,
g. innych zdarzeń losowych, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji życiowej.

2.

Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami
potwierdzającymi zaistniałą sytuację losową (np.: fakturami, zaświadczeniami lekarskimi,
orzeczeniami, aktem urodzenia lub zgonu itp.). Zapomoga może być przyznana w wysokości do
200% maksymalnego stypendium socjalnego.

3.

Student może ubiegać się o przyznane zapomogi w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia
zdarzenia.

4.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

5.

Zapomoga może przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Obowiązki studenta
§7
1.

Student ma obowiązek zgłaszania niezwłocznie po zaistnieniu Komisji Stypendialnej trwałych
zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów, a mających
wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej.

2.

Pomoc materialna uzyskana na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych zostaje cofnięta
i podlega zwrotowi na rzecz funduszu pomocy materialnej dla studentów, niezależnie od
odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta. Pomoc materialna zostaje cofnięta
studentowi, który:
a. został zawieszony w prawach studenta,
b. powtarza semestr, rok lub przedmiot,
c. uzyskał zgodę na urlop dziekański.

3.

Decyzje w sprawach cofnięcia pomocy materialnej podejmuje Komisja Stypendialna.

4.

Stypendium nie przekazane w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, z powodu braku wskazania lub
błędnego wskazania przez studenta numeru rachunku bankowego, zostaje cofnięte i zasila fundusz
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pomocy materialnej dla studentów. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja
Stypendialna.
5.

Obowiązkiem studenta jest poprawne wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma być
przekazywana przyznana pomoc materialna.

Przepisy końcowe
§8
1.

Wszelkie spory wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Rektor.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ..........01.10.2019.......
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