REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY
MATERIALNEJ STUDENTOM
WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE
z dnia 20 września 2019 roku
tekst jednolity z przyjętymi poprawkami

z dnia 15.06.2020r.
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I POSTANOWIENIAOGÓLNE

§1
1.

Regulamin określa rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły
Edukacja w Sporcie, warunki i tryb ich przyznawania oraz wypłacania.

2.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a. ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – rozumie się przez to „Konstytucję dla nauki

(KDN)” ustawę z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018 r., poz. 1668 . t.j. z późn.zm.),
b. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. z dn.03 lipca

2019 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669),
c. ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1508 t.j. z późn.zm.),
d. ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952.t.j. z późn.zm),
e. ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
f. ustawie o prawie oświatowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo Oświatowe
g. rozporządzeniu MNiSW – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji
z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych
na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz.
226)
h. rozporządzeniu MPS – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o
świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz.2284),
i. Kodeksie Postępowania Administracyjnego – rozumie się przez to ustawę z dnia 14

czerwca 1960 r.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096
t.j. z późn. zm.),
j. Regulaminie, rozumie się przez to Regulamin przyznawania świadczeń pomocy

materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie,
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k. ustawie o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. z późn.zm.),
l. Kodeksie Karnym (k.k.), rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks

Karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 j.t. z późn.zm.).
m. Ustawa o cudzoziemcach z dn. 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2206 i 2282 oraz

z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),
n. Ustawa o języku polskim z dn. 7 października 1999 (Dz. U. z 2018 r. poz. 931),
o. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991 (Dz.U. z 2018 r.

poz.1509, 1540, 1552, 1629).
p. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

§2
1.

Świadczenia pomocy materialnej może otrzymać student, który spełnia warunki
określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i w niniejszym Regulaminie.

2.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są w ramach dotacji przekazywanej
Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie z budżetu państwa. Ze środków przydzielonych na ten
cel tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.

3.

Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów wypłacanymi ze środków funduszu
pomocy materialnej jest:
a. Stypendium socjalne,
b. Stypendium Rektora,
c. Stypendium osób niepełnosprawnych,
d. Zapomogę,
e. Stypendium ministra,
f. Stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
g. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę
fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą
prawną.

4. Świadczeniem pomocy materialnej dla studentów ze środków budżetu państwa jest także
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Przyznawanie tego świadczenia regulują
odrębne przepisy.
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§3
1.

Środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów przeznaczone na stypendia Rektora dla
najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na
stypendia Rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

2.

Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów powołuje Komisję Stypendialna oraz
Odwoławczą Komisję Stypendialną, która dokonuje w danym roku kalendarzowym
podziału dotacji, przekazanej WSEWS z budżetu państwa na zadania związane z
bezzwrotną pomocą materialną dla studentów oraz ustala w danym roku akademickim:
a. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o

stypendium socjalne – regulują odrębne przepisy,
b. wysokość progów stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,

stypendium Rektora oraz zapomogi.
3.

Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów, może zmienić wysokość przyznanych

świadczeń w trakcie trwania roku akademickiego.

§4
1.

Stypendia socjalne, stypendium dla osób

niepełnosprawnych

oraz

zapomogi

przyznawane są na wniosek studentów przez Komisję Stypendialną (w I instancji) lub
Odwoławczą Komisję Stypendialną (w II instancji).
2.

Stypendia Rektora przyznawane są na wniosek studentów przez Odwoławczą Komisję
Stypendialną.

3.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. a-d, przyznawane są
niezależnie od siebie.

4.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium Rektora przyznana
studentowi nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.

5.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów (w tym także w różnych
uczelniach) może pobierać świadczenia pomocy materialnej wymienione w § 2 ust. 3oraz
ust. 4, tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.

6.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia wymienione w § 2 ust. 3 oraz ust. 4, chyba
że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

7.

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej deklaruje w składanym wniosku
niepobieranie świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku, w tym na innej uczelni
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jak również oświadcza, że nie posiada tytułu magistra, magistra inżyniera lub
równorzędnego uzyskanego na innej uczelni w Polsce lub zagranicą.
8.

Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest zobowiązany w terminie 7 dni
powiadomić Uczelnię o uzyskaniu prawa do pobierania świadczeń pomocy materialnej na
innym kierunku (w tym innej Uczelni) lub wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust.
6.

II KOMISJE STYPENDIALNE

1.

§5
Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród
studentów delegowanych przez Samorząd Studentów oraz pracowników uczelni. W skład
w/w Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby, przy czym studenci stanowią większość składu
komisji.

2.

Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są na okres
danego roku akademickiego, tj. od 1października do 30 września.

3.

Student będący członkiem Komisji Stypendialnej nie może być członkiem Odwoławczej
Komisji Stypendialnej.

1.

§6
Pierwsze posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Dyrektor Instytutu, a Odwoławczej
Komisji Stypendialnej –Rektor.

2.

Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim członkowie komisji wybierają
spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3.

Posiedzenia Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej odbywają się w
terminach ustalonych przez przewodniczących poszczególnych komisji.

4.

Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów, przy czym głos przewodniczącego
ma charakter decydujący (w przypadku równej liczby głosów za i przeciw), przy udziale
co najmniej połowy liczby jej członków.

5.

Z rozpatrywania sprawy na posiedzeniu wyłączony jest członek komisji stypendialnej
osobiście zainteresowany rozstrzygnięciem (gdy wniosek o przyznanie świadczeń pomocy
materialnej dotyczy jego lub osoby mu bliskiej), a także członek OKS, który brał udział w
rozpatrywaniu sprawy w niższej instancji (w przypadku stypendium Rektora dla
najlepszych studentów).
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1.

§7
W przypadku ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów lub rezygnacji z
członkostwa w komisji, odwołania członka Komisji przez Rektora, uzupełnienie jej składu
odbywa się wg zasad określonych odpowiednio w §6.

2.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może odwołać członka Komisji Stypendialnej oraz
Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

§8
1.

Komisja Stypendialna:
a. rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w
§2 ust. 3 pkt. a, b i d,
b. wzywa do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego z pouczeniem,

iż

nieusunięcie braków spowoduje oddalenie wniosku,
c. sporządza indywidualne decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń
pomocy materialnej oraz ustala termin i miejsce ich doręczania,
d. odpowiada za prawidłowość złożonych do Komisji Stypendialnej wniosków i odwołań
kierowanych do Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz za kompletność dołączonych
dokumentów,
e. przyjmuje odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej oraz przekazuje je do
Odwoławczej Komisji Stypendialnej wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty
wpływu odwołania.
2.

Odwoławcza Komisja Stypendialna:
a. rozpatruje odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej,
b. rozpatruje wnioski studentów o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych
studentów,
c. wzywa do uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wniosku
niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego z pouczeniem, iż nieusunięcie
braków spowoduje oddalenie wniosku,
d. sporządza listę rankingową studentów, którzy ubiegają się o przyznanie stypendium
Rektora dla najlepszych studentów,
e. sporządza indywidualne decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń
pomocy materialnej oraz ustala termin i miejsce ich doręczania,
f. po wydaniu decyzji przekazuje do Komisji Stypendialnej komplety dokumentów celem
umieszczenia ich w aktach osobowych studentów,
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g. informuje Rektora o naruszeniach niniejszego Regulaminu,
h. Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna mają prawo do anulowania
swojej decyzji w trybie nadzwyczajnym zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2018 r. poz 2096 z poźn. zm.
i. Rektor sprawuje nadzór nad decyzjami obu komisji stypendialnych i ma prawo je
anulować w momencie stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa ( zarówno tych
ostatecznych jak i nieostatecznych) zgodnie z art. 86 ust.4 KDN.

§9
1. Z prac komisji każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący,
sekretarz komisji oraz obecni na posiedzeniu członkowie komisji biorący udział

w

posiedzeniu.
2. Decyzje komisji podpisują przewodniczący lub działający z ich upoważnienia
wiceprzewodniczący.
III STYPENDIUM SOCJALNE
§ 10
1.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta
określona wysokością miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka
rodziny studenta.

2.

O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego dochód netto na jedną osobę w
rodzinie nie przekracza kwoty podanej w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

3.

Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz
studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie
ma być przyznane.
§ 11

1.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest
udokumentować wysokość dochodu członków rodziny poprzez złożenie odpowiednich
dokumentów (zaświadczeń lub oświadczeń) zgodnie z wykazem dokumentacji
obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne.

2.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu albo Rektor (odpowiednio Komisja
Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna) mogą zażądać doręczenia
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i rodziny studenta oraz uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta
kryterium, o którym mowa w § 11 ust.2.
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3.

W przypadku wątpliwości, na wniosek Komisji Stypendialnej, student zobowiązany jest
dostarczyć dodatkowe dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną.

1.

§ 12
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym
stopniu utrudnia studiowanie może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z tytułu zakwaterowania.

2.

Prawo do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości ustalane jest na podstawie
złożonego przez studenta oświadczenia.

IV STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH
§ 13
1.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o
którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2018r. poz.511, 1000 i
1076/

2.

Do wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych student zobowiązany
jest dołączyć kserokopię orzeczenia. Oryginał do wglądu.

3.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentowi bez względu na
osiągane przez jego rodzinę dochody.
§ 14

1. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a tym samym
prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, student składa nowy
wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
V ZAPOMOGA
§ 15

1.

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej.

2.

Student we wniosku o przyznanie zapomogi powinien wskazać, że znajduje się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej, która jest następstwem zaistnienia określonego zdarzenia losowego
(zdarzenia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego) np. kradzież, pożar, powódź, ciężka choroba
studenta lub członka najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.
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3.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od
daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.

4.

Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku za przyczynę uzasadniającą ubieganie się o
zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

5.

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

6.

Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

7.

Nie można otrzymać dwukrotnie zapomogi za to samo zdarzenie losowe wskazane przez
studenta we wniosku, w jednym roku akademickim .

VI STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§ 16
1.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10 %
wszystkich studentów danego kierunku studiów, a w przypadku gdy liczba studentów na
kierunku jest mniejsza niż dziesięć, stypendium Rektora dla najlepszych studentów może
być przyznane jednemu studentowi.

2.

10 % wszystkich studentów danego kierunku oblicza się po wyłączeniu studentów, którzy
otrzymali stypendium Rektora zgodnie z art.91 ust. 2, KDN,

3.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student WSEWS,
posiadający statut studenta.

4.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów WSEWS, może uzyskać student, który:
a. uzyskał za poprzedni rok wysoką średnią,
b. posiada osiągnięcia naukowe,
c. posiada osiągnięcia artystyczne,
d. posiada wysokie wyniki sportowe.
e. Nie posiada tytułu magistra lub magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu innej
uczelni w Polsce lub za granicą,
f. Łączny czas studiów, licząc od daty złożenia pierwszego ślubowania,
zarejestrowany w systemie POL-on, nie przekracza 6 lat kalendarzowych (72
miesięcy),

5.

O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który:
a. jest studentem I roku studiów pierwszego stopnia oraz spełnia następujące kryteria:
został przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego,
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jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty.
b. jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo
I roku studiów drugiego stopnia (pod warunkiem, że rozpoczął je w ciągu roku od
ukończenia studiów pierwszego stopnia tj. kolejnych 365 dni) oraz spełnia łącznie
następujące kryteria:
w ostatnim zaliczonym roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub posiada
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

we

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z zastrzeżeniem, że przy
ocenie wniosku nie są brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane w trakcie urlopu
dziekańskiego,
zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni).
6.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługuje świadczenie, chyba że kontynuuje on studia,

po

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.
7.

Studentowi będącemu na urlopie dziekańskim nie przysługuje świadczenie o którym mowa
wyżej.
§ 17

1.

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zależy od miejsca na liście
rankingowej, która powstaje na podstawie sumowania punktów uzyskanych w czterech
kategoriach:
a. uzyskał wyróżniające wyniki w nauce,
b. posiada osiągnięcia naukowe,
c. posiada osiągnięcia artystyczne,
d. posiada wysokie wyniki sportowe.

2.

Na listę rankingową może być wpisany student, który uzyskał co najmniej 1 pkt. z jednej z
czterech kategorii, o których mowa w ust. 1

3.

W ramach czterech kategorii, o których mowa w ust. 1 można uzyskać nie więcej niż:
a. wysoka średnia – 100 punktów,
b. osiągnięcia naukowe – 100 punktów,
c. osiągnięcia artystyczne – 100 punktów,
d. wysokie wyniki sportowe – 100 punktów.
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4.

W przypadku uzyskania większej liczby jak 100 punktów, w każdej z kategorii, do
ostatecznego obrachunku można zaliczyć max. 100 punktów.

5.

Wysokość punktowa została określona w tabelach:
a. wysoka średnia ocen,
b. wysokie osiągnięcia naukowe,
c. wysokie osiągnięcia artystyczne,
d. wysokie wyniki sportowe.

6.

Przedziały punktów kategoryzowanych oraz wysokość stawek stypendialnych
w poszczególnych przedziałach określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

7.

Liczba przyznanych stypendiów zostaje określona przez Rektora odrębnym zarządzeniem.

VII ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW –
CUDZOZIEMCÓW
§ 18
1.

Wszyscy studenci cudzoziemcy studiujący w Polsce, niezależnie od podstawy przyjęcia
na kształcenie oraz język w którym studiują są uprawnieni do ubiegania się o wszystkie
stypendia z wyłączeniem stypendium socjalnego tj. o :
a. Stypendium Rektora,
b. Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
c. Zapomogę,
d. Stypendium ministra,
e. Stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
f. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub
osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną.

2.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy zgodnie z art. 324 ust.2.
pkt. 2-7 KDN a w szczególności;
a. Cudzoziemcy,

którym udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta

długoterminowego Unii Europejskiej,
b. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia 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
z dn. 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz.2206 i 2282 oraz z 2018
r. poz. 107, 138 i 771),
c. Cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej

albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej,
d. Cudzoziemcom posiadającym certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego

jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust.2 ustawy z dn. 7 października 1999 o języku
polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
e. Posiadaczy Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia

polskiego pochodzenia,
f.

Cudzoziemców, którzy są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

VIII PRZEPISY KOŃCOWE
§ 19
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu, stosuje się przepisy
ustawy

Prawo

o

szkolnictwie

wyższym

i

przepisy

Kodeksu

postępowania

administracyjnego.
2. Zmiany treści niniejszego Regulaminu dokonane mogą być wyłącznie w drodze zarządzenia
Rektora WSEWS.
3. Regulamin uzgodniono z Samorządem Studentów WSEWS.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2020/2021 r.

12

IX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1 – Stypendium Rektora /w jednym pliku poniższe arkusze do uzupełnienia/
załącznik 1a - Arkusz weryfikacji możliwości ubiegania się o pomoc materialną – historia
studiowania
załącznik 1b – Wniosek o przyznanie stypendium
załącznik 1c – Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej
Załącznik nr 2 – Stypendium socjalne /w jednym pliku poniższe arkusze do uzupełnienia/
załącznik 2a - Arkusz weryfikacji możliwości ubiegania się o pomoc materialną – historia
studiowania
załącznik 2b – Wniosek o przyznanie stypendium
załącznik 2c – Źródła dochodów wnioskodawcy
załącznik 2d – Wysokość dochodów członków rodziny w roku poprzednim
załącznik 2e – Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej
Załącznik nr 3 – Stypendium specjalne /w jednym pliku poniższe arkusze do uzupełnienia/
załącznik 3a - Wniosek o przyznanie stypendium
załącznik 3b – Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej
Załącznik nr 4 – Zapomoga losowa/w jednym pliku poniższe arkusze do uzupełnienia/
załącznik 4a - Wniosek o przyznanie stypendium
załącznik 4b – Odwołanie od decyzji Komisji Stypendialnej
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