ZARZĄDZENIE nr 01/10/2020
REKTORA UCZELNI ASBIRO
z dnia 01.10.2020

§1
1. Wprowadza się „Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom” w Uczelni ASBIRO.
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia
§2
Regulamin zostaje ogłoszony na stronie internetowej Uczelni znajdującej się pod adresem www.asbiro.pl
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Uczelni ASBIRO
z dnia 01.10.2020 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM
UCZELNI ASBIRO
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1.
Niniejszy regulamin ustala wysokość lub sposób jej ustalania, zasady przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Uczelni ASBIRO, zwanej dalej Uczelnią, w tym szczegółowe kryteria
i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni, wzory wniosków o przyznanie
danego rodzaju stypendium lub zapomogi oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta
Uczelni.
§2.
1.

W ramach pomocy materialnej student Uczelni może ubiegać się o następujące świadczenia:
1)
2)
3)
4)
5)

2.

stypendium socjalnego;
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
stypendium rektora dla najlepszych studentów;
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
zapomoga;

Pomoc materialna, o której mowa w §2.ust.1 pkt 3-4 przysługuje na wniosek studenta studentom,
którzy zaliczyli pierwszy rok studiów.
§3.

1.

2.

3.
4.
5.

Przyznanymi Uczelni środkami pomocy materialnej na świadczenia o których mowa w §2 ust.1 pkt
1-3 i 5 dysponuje w pełni niezależnie Rektor, pod warunkiem nie pominięcia żadnej z form pomocy,
na którą środki zostały przyznane, jak również obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uczelni oraz Regulaminu studiów.
Wnioski o przynanie pomocy materialnej na świadczenia o których mowa w §2 ust.1 pkt 1-3 składa
się do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego semestr tzn. odpowiednio do dnia 15 października
w semestrze zimowym i do 15 marca w semestrze letnim. Wnioski złożone po terminie będą
rozpatrywane w późniejszym terminie pod warunkiem posiadania środków na ten cel. Wnioski
o przyznanie pomocy materialnej na świadczenia o których mowa w §2 ust.1 pkt 5 można składać
przez cały rok akademicki.
Od decyzji Rektora studentowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji, odwołanie.
Rozstrzygnięcia Rektora, dotyczące pomocy materialnej zapadają w formie decyzji administracyjnej.
W przypadku odwołania, o którym mowa w §3.ust.3, student zobowiązany jest należycie
udokumentować wszelkie okoliczności stanowiące podstawę odwołania.
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6.

Informacja dotycząca przyznania świadczeń pomocy materialnej zostaje ogłoszona poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń rektoratu listy zawierającej numery albumów osób uprawnionych
do tych świadczeń.
ROZDZIAŁ II
Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla
najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
§4.

1.

2.

3.
4.

5.

Stypendium o którym mowa w §2 ust.1 pkt 1 przyznawane jest na semestr lub rok akademicki na
wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wzór wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego w Uczelni Asbiro znajduje się w załączniku nr 1a do niniejszego regulaminu.
Student może je otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy.
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mieszkający co najmniej
50 km od siedziby Uczelni może otrzymać stypendium socjalne z dodatkiem mieszkaniowym.
Rektor ustala w formie Zarządzenia wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne .
Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 3, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1507, 1622, 1690 i 1818), oraz wyższa 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 2018 r. poz. 2220, z
późn. zm.).
Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą 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 przy jej ustalaniu:
a) uwzględnia się dochody osiągane przez:
1)
2)
3)
4)

studenta;
małżonka studenta,
rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1)-3) powyżej, 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;

b) nie uwzględnia się:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
i. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
ii. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
iii. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo
międzynarodowych programów stypendialnych.
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3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j. z dnia 2019.08.08 z póź. zm.)
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 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).
6. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów
prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu, może ubiegać się
o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, o których mowa
w §4 ust. 5 lit a) pkt 3 powyżej 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 §4 ust. 5 lit a) pkt 4
d) osiągnął pełnoletność, 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, o którym mowa w ust. 6, 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.
7. W przypadku, gdy do ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającej 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 przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania
dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

8. Rektor 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 lub z centrum usług społecznych, o sytuacji
dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
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9. Rektor może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli
przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka
pomocy społecznej lub z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta
i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
§ 5.
1.

2.

3.
4.
5.

Student ubiegający się o świadczenia z § 2 ust 1 pkt 1) zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz
z zaświadczeniami o dochodach za rok poprzedni. Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się
w załączniku nr 2 do danego Regulaminu.
Wnioski nieudokumentowane będą rozpatrywane dopiero po uzupełnieniu brakujących
dokumentów. Stypendia w takich wypadkach będą wypłacane tylko, gdy środki przeznaczone na
świadczenie pomocy nie będą w pełni wykorzystane. W momencie pełnego wykorzystania środków
na pomoc materialna dla studentów , stypendia będą przyznawane dopiero od następnego semestru
danego roku akademickiego.
Za semestr zimowy uważa się miesiące od października do lutego, a za semestr letni − miesiące od
marca do lipca, niezależnie od organizacji danego roku akademickiego.
Pomoc materialna z § 2 ust 1. pkt 1-3 wypłacana jest co miesiąc. Ze względów organizacyjnych,
stypendia mogą być wypłacane z opóźnieniem
Stypendia na semestr letni mogą być przyznawane na podstawie nowych wniosków i złożonych
w poprzednim semestrze dokumentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
§ 6.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

student

z

tytułu

§ 7.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał, za zaliczony
w terminie tzn. do końca sesji poprawkowej (wg. organizacji roku akademickiego) rok lub semestr
studiów, wysoką średnią ocen (co najmniej 4,75) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej
albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł
Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne
osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.
Przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 3, student może ubiegać się nie wcześniej niż po
zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2.
Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów
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
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10%
studentów na określonym kierunku studiów w Uczelni. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10,
stypendium Rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2, nie
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uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium Rektora, o której mowa
w zdaniu pierwszym.
§8

1. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)-3) są przyznawane na semestr lub na rok akademicki
i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa semestr - przez okres do
5 miesięcy.
2. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) dla studenta nie
może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
3. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia,
o których mowa w § 2 ust. 1 tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
4. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1:
a) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
b) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (również uzyskany za granicą):
I. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
II. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
5. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu
zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) tylko na
jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
6. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)-3) oraz
5), wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów na
kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie albo ukończył studia uzyskując tytuł
zawodowy albo upłynął okres, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej.
7. Student ubiegający się albo otrzymujący świadczenie pomocy materialnej o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1)-3), jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu okoliczności
powodującej utratę prawa do świadczeń pomocy materialnej.
ROZDZIAŁ III
Zapomoga
§ 9.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej.
2. Świadczenie o którym mowa w § 2 ust1. pkt 5) przyznawane jest w formie pieniężnej, co najwyżej 2
razy w roku akademickim, na wniosek studenta skierowany do Rektora
3. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja życiowa studenta nie jest spowodowana
zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną.
4. Zdarzeniem losowym, o którym mowa w ust.3 może być:
1.
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1) śmierć lub ciężka choroba najbliższego członka rodziny studenta;
2) nieszczęśliwy wypadek studenta;
3) urodzenie dziecka w rodzinie studenta lub przez studentkę samotną matkę;
4) klęski żywiołowe ( np. pożar, powódź).
5.

Zdarzenie podane przez studenta musi być udokumentowane potwierdzeniem właściwych organów
(np. Policja, Straż Pożarna, ZOZ, PZU itp.)
ROZDZIAŁ IV
Przepisy końcowe
§ 10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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