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REGULAMIN

świadczeń dla

studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

w roku akademickim 2022/2023

I. Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa wysokość świadczeń lub sposób ich ustalania, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania

świadczeń, w tym zakwaterowania i wyżywienia oraz sposób wypłacania świadczeń, sposób dokumentowania

sytuacji materialnej studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wyższej Szkoły

Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie (zwanej dalej WSH), tryb powoływania oraz

skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.

§ 2

1. StudentWSHmoże ubiegać się o :

1) stypendium socjalne,

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium rektora ,

4) zapomogę.

2. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1-4 oraz odmowa jego przyznania następują w drodze

decyzji administracyjnej.

3. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student może również ubiegać się o stypendium ministra za znaczące

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane

do dnia 30 września 2022 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów. Szczegółowe kryteria, sposób

dokumentowania, tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiumministra regulują odrębne przepisy.

4. Student może ubiegać się także o stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego a także

o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą

państwową ani samorządową osobą prawną.

5. Student może ubiegać się :

1) o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni,

2) o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni

o ile uczelnia posiada dom studencki i stołówkę studencką. WSH nie posiada w/w obiektów.

§ 3

Regulamin zawiera wzory wniosków o przyznanie świadczeń oraz wzory oświadczeń (zał. 1-8).

§ 4

1. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych

na szkolnictwo wyższe i naukę na świadczenia dla studentów.

2. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora stanowi nie więcej niż 60% środków

wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne i zapomogi.

3. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 3 dla studenta nie może być wyższa

niż 38% wynagrodzenia profesora.
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§ 5

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 przyznawane są nawniosek studenta.

2. Student składa wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Biurze Dziekana Wydziału Nauk

Społecznych w terminie do 5 listopada 2022 roku.

§ 6

1. Świadczenia przyznawane są na rok akademicki, a wypłacane przez okres 9 miesięcy tj. od października

do czerwca w roku akademickim 2022/2023, za wyjątkiem zapomogi, którą student może otrzymać nie częściej

dwa razy w roku akademickim.

2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt.1,2,3 wypłacane są co miesiąc, nie później niż do 20 dnia

każdego miesiąca. Pierwsza wypłata świadczeń może nastąpić w grudniu z wyrównaniem za październik i

listopad.

3. Ostatnim miesiącem wypłaty świadczeń dla studentów ostatniego roku studiów jest miesiąc, w którym

student złożył egzamin dyplomowy.

4. Świadczenia są wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta.

5. Nienależnie pobrane przez studenta świadczenia stypendialne podlegają zwrotowi i są przekazywane

na fundusz stypendialny.

6. Za nienależne pobrane świadczenia stypendialne uważa się świadczenie:

1) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie prawa do świadczeń,

2) przyznane i wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach

świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta,

3) przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez

podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie przyznane i wypłacone

na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania

i studentowi odmówiono prawa do świadczenia stypendialnego.

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu ustala organ, który przyznał świadczenie

stypendialne.

§ 7

1. Na wniosek samorządu studenckiego stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium

rektora oraz zapomoga przyznawane są przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną.

3. Od decyzji podjętych przez uczelnianą komisję stypendialną w sprawie stypendium socjalnego, stypendium

dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do odwoławczej

komisji stypendialnej składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od decyzji wydanych przez rektora

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Większość członków komisji stanowią studenci.

5. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos

przewodniczącego komisji.

6. Decyzje wydane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną podpisuje przewodniczący

komisji lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.

7. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji

stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
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§ 8

1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa

w § 2 ust.1 pkt 1-4 i stypendiumministra tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1-4 i stypendium ministra przysługują na studiach pierwszego

stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

3. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1-4 i stypendiumministra nie przysługują studentowi posiadającemu

tytuł zawodowy:

1) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1-4 i stypendium ministra

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu

świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia

magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

6. Do okresu, o którym mowa w ust.4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach,

o których mowa w ust.2, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art.85

ust 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego

stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera

lub równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie

traktuje się jako jeden semestr.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe

za granicą.

§ 9

Student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora

albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej

utratę prawa do świadczenia art.93 ust.3-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 10

1. Studentom będącym :

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia

na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki

na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb

państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali

pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

- nie przysługuje urlop od zajęć, świadczenia, o których mowa w § 2 ust.1, zakwaterowanie i wyżywienie

i stypendiumministra.

§ 11

W przypadku zawieszenia w prawach studenta w wyniku orzeczenia komisji dyscyplinarnej, student traci prawo

do otrzymywania świadczeń stypendialnych, zakwaterowania i wyżywienia.
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§ 12

Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 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 okres, o którym mowa w § 8

ust.4-7.

II. Stypendium socjalne

§ 13

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

2. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa wniosek (zał. 1) i odpowiednie dokumenty potwierdzające

jego trudną sytuację materialną (zał. 8).

3. Student składa dokumenty za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym ubiega się o stypendium socjalne.

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny studenta w bieżącym roku podatkowym, student jest

zobowiązany do zgłoszenia oraz udokumentowania aktualnej sytuacji finansowej rodziny.

4. Rektor WSH 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:

1) 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 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz.1 i 66),

2) większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105

i 2270).

5. Zgodnie z ust.4 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą

do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 ustalona została w wysokości

1050,00 zł.

§ 14

1. Pojęcie dochodu określa art.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2022615 t.j.).

2. 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:

1) uwzględnia się dochody osiągane przez:

a) studenta,

b) małżonka studenta,

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,

d) 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;

2) nie uwzględnia się:

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,

b) 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),
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– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo

międzynarodowych programów stypendialnych,

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie

oświaty,

d) 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.

3. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.

§ 15

1.Student nie wykazuje dochodów członków rodziny, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

1) ukończył 26. rok życia,

2) pozostaje w związku małżeńskim,

3) ma na utrzymaniu dzieci, w tym o 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;

4) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym

oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub

równy jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (930,35 zł) oraz nie prowadzi wspólnego

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i złożył

oświadczenie w tej sprawie.

2. Student, o którym mowa w ust.1 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego

z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (zał.7).

§ 16

1. Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu spowodowaną:

1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

2) utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia

kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego

świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim

świadczeniu uzupełniającym (Dz.U.2019, poz.303),

5) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania

w rozumieniu art.16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.

z 2019 r., poz.299 i 303 oraz z 2019 poz.300) lub art.36aa ust.1ustawy z dnia 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz,U. z 2019r.poz.300 z póź.zmianami),

6) utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych

świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji

alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

8) utrata świadczenia rodzicielskiego,

9) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
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10) utrata stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce,

11) utrata dodatku solidarnościowego.

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu

z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych z powodu

przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu

prawa do świadczeń na okresy zasiłkowe od 01.11.2019 do 31.10.2022 r.

3. Dokument potwierdzający utratę dochodu powinien obowiązkowo zawierać:

1) datę utraty dochodu,

2) miesięczną wysokość netto utraconego dochodu.

4.W przypadku udokumentowanej utraty dochodu przez członka rodziny ustalając dochód rodziny

nie uwzględnia się dochodu utraconego.

§ 17

1.W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny student ma obowiązek zgłoszenia

tego faktu przy składaniu wniosku o stypendium oraz odpowiednie jego udokumentowanie.

2. Za uzyskanie dochodu uznaje się uzyskanie dochodu spowodowane:

1) zakończenie urlopu wychowawczego,

2) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej oraz

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r.

o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U.2019,poz.303),

5) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonania po okresie

zawieszenia w rozumieniu art.16 b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

rolników (Dz.U. z 2019 r., poz.299 i 303 oraz z 2019 poz.300) lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r.poz.300 z późn..zmianami),

6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym

rolników,

9) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

10) uzyskanie dodatku solidarnościowego.

3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką

opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny,

osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód

dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany

w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.

4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające

pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód ustala się

na podstawie dochodu członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna

prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym
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nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli ten dochód jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane

jest prawo do stypendium.

5. Dokument potwierdzający uzyskanie dochodu powinien zawierać:

1) datę uzyskania dochodu,

2) liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w roku

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

3) miesięczną wysokość netto uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym

dochód został uzyskany w przypadku, gdy dochód został uzyskany po roku kalendarzowym

poprzedzającym okres zasiłkowy.

§ 18

1.Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli

członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał

dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął

pozarolniczą działalność gospodarczą.

2. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie

wymiaru etatu) ani uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu).

§ 19

1. W przypadku uzyskiwania dochodu z gospodarstwa rolnego przy jego dokumentowaniu wymaga się oprócz

zaświadczenia właściwego organu gminy również wypełnienie druku oświadczenia studenta o wielkości jego

gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczeń

(zał. 6).

2. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje

się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego

podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, za wyjątkiem:

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów

o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny

gospodarstwa rolnego,

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalnej).

3. Na potwierdzenie faktu oddania całości lub części gospodarstwa rolnego w dzierżawę student przedkłada:

1) umowę dzierżawy – w przypadku umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jest to umowa pisemna zawarta co najmniej

na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków osobie nie będącej: małżonkiem

wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą

pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby

pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym) oraz w razie oddania

gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach
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o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

2) umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

§ 20

1. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu

ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 1 sierpnia każdego roku.

2. Dochód dokumentowany jest zaświadczeniem naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącym członków rodziny

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającym informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku,

wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym

poprzedzającym okres zasiłkowy.

§ 21

1.Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022.615.t.j) jako

dochód uwzględnia się również 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. Dochody te można

udokumentować np. zaświadczeniami właściwych organów podatkowych kraju, w którym te dochody zostały

osiągnięte.

§ 22

1. 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 2004r. o pomocy społecznej (tj. 600 zł), jeżeli student nie dołączy

do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub z centrum

usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi

stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust.1, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku

o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych

o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował

źródła utrzymania rodziny.

III. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

§ 23

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej

wysokości.

2. Na potwierdzenie sytuacji, o której mowa w ust. 1, do wniosku o stypendium socjalne student załącza

stosowne dokumenty i oświadczenia.

3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nie jest odrębnym świadczeniem, aby móc je otrzymać należy

spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego.
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IV. Stypendium rektora

§ 24

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który:

1) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,

2) posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub

3) posiada 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. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (zał.nr 9).

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. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta (zał. nr 2). We wniosku student wskazuje

kryterium stanowiące podstawę wniosku i dołącza odpowiednie dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe,

artystyczne lub osiągnięcia sportowe . W przypadku studentów I roku studiów II stopnia, będących absolwentami

innych uczelni niż WSH, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyróżniająe wyniki w nauce,

konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia.

5. Jeśli student uzyskał osiągnięcia, które można kwalifikować do więcej niż jednego kryterium, do oceny

student przedstawia jedynie osiągnięcia uzyskane w ramach jednego zadeklarowanego przez siebie kryterium.

6. Każde z kryteriów wyboru najlepszych studentów danego kierunku podlega ocenie poprzez zastosowanie

skali punktowej. Każde kryterium punktowane jest oddzielnie.

§ 25

1. Stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen określanej jako „wyróżniające wyniki w nauce”

może otrzymać student, który:

1) zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów w terminie wynikającym z organizacji roku

akademickiego,

2) uzyskał średnią ocen, która klasyfikuje go na liście rankingowej.

2. Podstawą obliczenia arytmetycznej średniej z ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim są oceny

uzyskane z przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną zgodnie z ramowym planem

studiów. W przypadku jeżeli przedmiot składa się z wykładów i ćwiczeń do obliczenia średniej ocen uwzględnia

się wyłącznie ocenę z wykładów.

3. Do średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

4. Średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen określanej

jako „wyróżniające wyniki w nauce” nie może być niższa niż 4,80.

5. Lista rankingowa sporządzona jest dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski i oparta

jest na poniższej punktacji:
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Średnia ocen uzyskanych za ostatni rok

studiów

Liczba przyznanych

punktów

4,80–4,85 2

4,86–4,90 3

4,91–5,00 4

§ 26

1. Stypendium rektora z tytułu posiadania osiągnięć naukowych może otrzymać student, który

w poprzednim roku studiów uzyskał największą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe na danym

kierunku i znajduje się na liście rankingowej.

2. Rodzaje osiągnięć naukowych wraz z punktacją:

1) Konferencje naukowe i członkostwo w komitecie organizacyjnym.

Czynny udział w konferencji powinien być odpowiednio udokumentowany, np. certyfikatem,

harmonogramem konferencji poświadczonym podpisem organizatora.

Czynny udział w konferencji (referat,

komunikat)

Liczba przyznanych

punktów

lokalnej 2

regionalnej 3

ogólnopolskiej 4

międzynarodowej 5

2) Publikacje.

Publikacja musi być odpowiednio udokumentowana, np. poświadczona przez redaktora naczelnego

lub inną uprawnioną do tego osobę.

Rodzaj publikacji Liczba przyznanych

punktów

Recenzowanie artykułu w czasopiśmie posiadającym numer ISDN,

ISNN

4

Recenzowanie artykułu w książce/monografii i czasopiśmie 5

Redagowanie książki, zeszytów naukowych, czasopisma 6

Rozdział w książce/monografii, której student jest autorem 7

Książka/monografia, której autorem jest student 8

3) Udział w konkursach.

Punktowane są jedynie konkursy związane z działalnością naukową danego studenta o charakterze

merytorycznym.

Udział w konkursie musi być udokumentowany dyplomem lub innym dokumentem poświadczonym przez

organizatora konkursu.



11

Rodzaj osiągnięcia Liczba przyznanych

punktów

Miejsce I-III w konkursie regionalnym (międzyuczelnianym) 4

Finalista w konkursie ogólnopolskim 5

Laureat w konkursie ogólnopolskim 6

Finalista konkursu międzynarodowego 7

Laureat konkursu międzynarodowego 8

4) Praktyki i staże nieobjęte programem studiów a związane ze studiowanym kierunkiem, odpowiednio

udokumentowane i poświadczone przez instytucję, w której student je zrealizował, otrzymują 1 punkt

(np. praktyki niepłatne, wolontariaty).

5) Koła naukowe.

6) Punktowane będzie uczestnictwo tylko w jednym kole naukowym.

7) Aktywność w kole naukowym musi być poświadczona przez opiekuna koła oraz przewodniczącego

lub wiceprzewodniczącego koła. Sama przynależność do koła naukowego nie jest uznawana jako

aktywne uczestnictwo i z tego tytułu nie przysługują punkty.

Aktywne uczestnictwo w kole naukowym Liczba przyznanych

punktów

na poziomie zwykłego członka koła 1

poprzez działanie w zarządzie koła 2

poprzez działanie w radzie kół naukowych

(np. międzyuczelnianych)

3

§ 27

1. Stypendium rektora z tytułu posiadania osiągnięć artystycznych mogą otrzymać studenci, którzy

w poprzednim roku studiów uzyskali osiągnięcia artystyczne, które klasyfikują ich na liście rankingowej i którzy

uzyskali największą liczbę punktów za osiągnięcie artystyczne.

2. Osiągnięcia artystyczne wraz z przyznanymi punktami:

Rodzaj osiągnięcia Liczba przyznanych

punktów

Miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach (zasięg

regionalny)

4

Miejsce IV-V w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach (zasięg

ogólnopolski)

5

Miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach (zasięg

ogólnopolski)

6

Miejsce IV-V w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach (zasięg

międzynarodowy)

7

Miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach i przedsięwzięciach (zasięg

międzynarodowy)

8
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§ 28

1. Stypendium rektora z tytułu posiadania osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej

na poziomie krajowym może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów uzyskał wysokie osiągnięcia

sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym, które klasyfikują go na liście rankingowej.

2. Osiągnięcia sportowe wraz z przyznanymi punktami:

Rodzaj osiągnięcia Liczba przyznanych

punktów

Miejsce I-III na mistrzostwach Polski, pucharze Polski, akademickich mistrzostwach

Polski

6

Miejsce VI-X na mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach

świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy

7

Miejsce IV-V na mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach

świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy

8

Miejsce I-III na mistrzostwach świata, pucharze świata, akademickich mistrzostwach

świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, akademickich mistrzostwach Europy

9

Udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich 10

3. Za 100% studentów, z których wylicza się najlepszych studentów każdego kierunku przyjmuje się wszystkich

studentów, którzy zostali wpisani na bieżący rok akademicki.

4. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który powtarza rok studiów.

V. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

§ 29

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie

o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art.5 oraz

art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 roku, poz.573 i 1981). Wzór wniosku o przyznanie świadczenia zwiera

załącznik nr 3.

2. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (dotyczy wyłącznie tych wydanych przed 1 stycznia 1998 r.,

jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

co oznacza, że:

1) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym

stopniu niepełnosprawności,

2) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3) orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim

stopniu niepełnosprawności.

3. Orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (dotyczy wyłącznie

orzeczenia wydanego przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciło mocy) jeżeli uprawnia do zasiłku

pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe

orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim

stopniu niepełnosprawności.
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4. W przypadku, gdy termin ważności orzeczenia jest krótszy niż rok akademicki, stypendium przyznaje się

do końca ważności tego orzeczenia.

5. W przypadku utraty ważności orzeczenia i ponownego uzyskania przez studenta orzeczenia stanowiącego

kontynuację poprzedniego, prawo do stypendium ustala się na pisemny wniosek studenta (zał. 3) od miesiąca

następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

§ 30

1.Orzeczenie wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 roku, poz.573 i 1981), którego ważność

upłynęła w terminie 90 dni przed 8.03.2020 r, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku

o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. Dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia

o niepełnosprawności ( o stopniu niepełnosprawności).

2. Orzeczenie wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 roku, poz.573 i 1981), którego

ważność upływa w terminie od 8.03.2020 r. zachowuje ważność do upływu 60.dnia od dnia odwołania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia

o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Orzeczenie wydane na czas określony przez ZUS, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje

ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia

wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem ważności tego orzeczenia.

VI. Zapomoga

§ 31

1. Zapomoga może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w w trudnej sytuacji życiowej.

2. Wysokość zapomogi jest ustalana każdorazowo indywidualnie w zależności od trudnej sytuacji życiowej,

w jakiej znalazł się student.

3. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Kolejna zapomoga nie może być

przyznanaw oparciu o ten sam stan faktyczny.

4. Wniosek o zapomogę (zał.4) powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi

trudną sytuację życiową i złożony niezwłocznie po jej nastąpieniu.

5. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi można zaliczyć:

1) nagłą chorobę studenta,

2) śmierć lub nagłą chorobę członka rodziny studenta,

3) szkody spowodowane zdarzeniem losowym,

4) nieszczęśliwy wypadek studenta,

5) inne sytuacje, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

VII. Przepisy końcowe

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego, a także przepisy o zaskarżaniu decyzji do sadu administracyjnego oraz

przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, które w zakresie zasad ustalania miesięcznej wysokości dochodu
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na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, mają pierwszeństwo przed

uregulowaniami niniejszego regulaminu.

§ 33

Traci moc Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w roku akademickim 2021/2022.

§ 34

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

REKTOR

Wyższej Szkoły Humanistycznej

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Prof. WSH dr Monika Filipiak

Wykaz załączników:

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora .

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

4. Wniosek o przyznanie zapomogi.

5. Oświadczenie studenta o dochodach swoich albo członka/ów rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok

akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym..

6. Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do

świadczenia.

7. Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub

faktycznych.

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków.


