ZARZĄDZENIE Nr 7/2019
REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA PERSONELEM
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem Regulaminu świadczeń
dla studentów WSZP
Na podstawie art. 95.ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm) zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam Regulamin świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem,
który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów wprowadzony w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem z dniem
1 października 2011 r.
§3
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam prorektorowi ds. kształcenia na odległość.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
dr Jan Waśkiewicz prof. WSZP

Załącznik do zarządzenia Nr 7/ 2019
Rektora WSZP z dnia 26 Lipca 2019 r.

REGULAMIN
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Regulamin świadczeń dla studentów
Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej “ustawą” , w porozumieniu z Samorządem Studenckim
Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem ustala się co następuje:

Postanowienia ogólne
§1
1. Student może ubiegać się w Szkole o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
6) zapomogi.
2. Zasady przyznawania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia sportowe regulują odrębne przepisy.

3. Student może otrzymać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 poczynając od pierwszego roku
studiów, zaś stypendia wymienione w § 1 ust. l pkt. 3-5 poczynając od drugiego roku studiów.

4. Student może otrzymywać wymienione stypendia w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a
w całym okresie trwania studiów przez czas nie dłuższy niż nominalny (wzorcowy) okres ich trwania.

5. Stypendia są wypłacane co miesiąc, od października do lutego w semestrze zimowym i od marca do lipca w
semestrze letnim, przy czym pierwsza wypłata w semestrze może mieć miejsce w drugim miesiącu semestru.

6. Świadczenia pomocy materialnej, z wyjątkiem stypendiów ministra, przyznaje, cofa, wstrzymuje bądź
wznawia Komisja Stypendialna.
7. Pomoc materialna może zostać wstrzymana, jeżeli student został ukarany karą dyscyplinarną.

8. Prawdziwość złożonych dokumentów i zawartych w nich informacji student potwierdza własnoręcznym
podpisem.

9. Podanie fałszywych danych we wniosku o pomoc materialną. powoduje natychmiastowe cofnięcie przyznanej
pomocy i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

10. W przypadku, gdy Szkoła poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia pomocy

materialnej, co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń,
powiadamia niezwłocznie studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym nie 14
dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów,
wstrzymując jednocześnie wypłatę dotychczasowego świadczenia.

11. Studentowi przysługuje prawo wniesienia, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Komisji Stypendialnej,
odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

12. Wnioski stypendialne oraz decyzje są archiwizowane i przechowywane w Szkole przez okres 5 lat.
13. Dane osobowe studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej i studentów, którym została
przyznana pomoc materialna oraz członków ich rodzin mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r., O ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
niniejszym regulaminem, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o
przyznanie pomocy materialnej.

§2
1. Podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów na poszczególne świadczenia dokonuje Rektor w
porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego z zachowaniem zasady, że środki
przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10%
liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków
przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.
2. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele niż pomoc materialna dla
studentów.

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok
następny jako stan początkowy funduszu.

Stypendium socjalne
§3
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który jest
aktualnie zarejestrowany.

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzach, stanowiących
załączniki do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy
składa się w terminie do 20 października, a na semestr letni w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru.
W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
składa się w terminie do 20 marca.

3. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Szkoła wzywa pisemnie studenta do poprawienia lub
uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się

do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku
skreślenia studenta z listy studentów, zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem
komisji dyscyplinarnej.

5. Rektor przed rozpoczęciem roku akademickiego ustala kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, oznaczoną dalej kwotą bazową.

6. Wysokość dochodu, o. której mowa w ust. 5, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z
późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. l i art. 6 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, poz. 2255, z
późn.zm.).

7. Miesięczną wysokość stypendium socjalnego ustala się jako różnicę pomiędzy kwotą bazową a
miesięczną wysokością dochodu na osobę w rodzinie studenta, z tym że wysokość tego stypendium nie
może być niższa niż 50 zł. zł. Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

8. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w terminie ogłoszonym przez
Rektora, może wystąpić o to stypendium w trakcie semestru, ale stypendium może mu zostać przyznane
od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.
9. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów, przypadających
miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

10. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, po upływie którego miała nastąpić zmiana kwoty, o
której mowa w pkt. 6 oraz zmiana wysokości stypendium.

11. Student może otrzymywać stypendium przez dwa semestry w roku akademickim, ale na 20 dni przez
rozpoczęciem następnego semestru powinien złożyć wniosek potwierdzający wysokość dotychczasowego
dochodu w rodzinie lub zmianę wysokości dochodu.

12. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium
socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż
dom studencki, jeśli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w
znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
13. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 12, może otrzymać stypendium
socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub
dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

14. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje, jeśli odległość pomiędzy miejscem stałego
zamieszkania studenta a miejscem pobierania nauki wynosi co najmniej 60 km lub jeśli łączny czas
dojazdu do Szkoły w godzinach porannych, przy pomocy wszystkich możliwych połączeń, przekracza 1,5
godziny.

15. Podstawą przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest złożenie wniosku o którym
mowa w ust. 2 oraz przedstawienie:

- zaświadczenia o zamieszkaniu w domu studenckim lub,
- umowy najmu zarejestrowanej w urzędzie skarbowym.
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udokumentowanych kosztów zakwaterowania, ale nie więcej niż 400 zł miesięcznie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
§4
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu
niesprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 10 miesięcy. W przypadku
gdy student wystąpi z wnioskiem o przyznanie świadczenia w semestrze letnim – na okres 5 miesięcy.

3. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa się w terminie do 20
października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie
stypendium socjalnego składa się w terminie do 20 marca.

4. Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych studentowi wymienionemu
w ust. 1 stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
potwierdzone orzeczeniem właściwego organu.
5. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturze i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.
6. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturze i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

7. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu rolników,
4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

8. Student ubiegający się o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie jest zobowiązany wykazać
poniesienie kosztów z tytułu niepełnosprawności.

9. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne do 200
zł miesięcznie.

10. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne
na kwotę do 400 zł miesięcznie.

11. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne na
kwotę do 600 zł miesięcznie.

Zapomoga
§5
1. Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest udokumentować pogorszenie swojej sytuacji
materialnej.
2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta,
zdarzenie wypadków z poważnymi konsekwencjami zdrowotnym lub materialnymi, zdarzenie związane z
oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.
3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. l dwa razy w roku akademickim.

4. Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta, zaopiniowany przez samorząd
studentów.
5. Wysokość zapomogi ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie.

Stypendium rektora
§6
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów
wysoką średnią ocen.

2. O przyznanie stypendium o którym mowa w ust. 1 student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.

3. Stypendia rektora o których mowa w ust. 1 są przyznawane na wniosek studenta przez rektora.
4. Stypendium rektora o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na jeden semestr z możliwością przedłużenia na
semestr drugi, w zależności od posiadanych środków.
5. Stypendium o którym mowa w ust. 1 otrzymać student, który:
a) ma zaliczony pierwszy rok studiów,

b) zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów przed lub w wyznaczonym przez Uczelnię
pierwszym terminie sesji egzaminacyjnej, nie zaś w sesji poprawkowej.
6. Stypendium rektora przydziela się wg następujących zasad:
a) w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego dziekanat sporządza i ogłasza listy
rankingowe studentów spełniających warunki określone w pkt. 5. Listy mogą być tworzone odrębnie dla
każdego kierunku, specjalności, roku i rodzaju studiów;

b) o zastosowanych kryteriach, a także zasadach liczenia średniej ocen decyduje Rektor w porozumieniu z
samorządem studentów nie później niż po upływie l tygodnia od rozpoczęcia roku akademickiego.

7. Wysokość średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium ustala Rektor w drodze zarządzenia, w
porozumieniu z organem samorządu studenckiego.

8. Stypendia rektora mogą być I, II i III stopnia.

Łączenie stypendiów, studia równoległe
§7
1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie
może

być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,

ustalonego

w

przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

2. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza

prawa studenta do

otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a
także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunku studiów.

4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
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studiów, nie przysługują świadczenia o których mowa w art. 1 ust. 1, chyba że kontynuuje on studia po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub
równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
5. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na
więcej niż jednym kierunku studiów.

Postanowienia przejściowe i końcowe
§8
1. Niniejszy regulamin dotyczy także obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem przepisów
dotyczących stypendium socjalnego.

2. Niniejszego regulaminu nie stosuje się wobec studentów nie będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
3. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej zatwierdza Rektor.
4. Od decyzji studentowi przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.
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