REGULAMIN
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa

1. Regulamin ustala szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej wzory
dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, zwanej
dalej „pomocą materialną”.
2. Pomoc materialna może być udzielona w formie:
a) stypendium socjalnego;
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
d) zapomogi.
3. Stypendia przyznawane są przez komisję stypendialną na wniosek studenta.
4. Studentowi przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej w ciągu 14 dni od daty
otrzymania decyzji komisji stypendialnej. Rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub
odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub Regulaminem.
5. Tryb powoływania komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej regulują przepisy
art. 177 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz.
1842), zwanej dalej „ustawą”.
6. Zapomoga przyznawana jest przez komisję stypendialną na wniosek studenta. Od decyzji komisji
stypendialnej przysługuje prawo złożenia odwołania do odwoławczej komisji stypendialnej w ciągu
14 dni.
7. Stypendium socjalne może być przyznane studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej.
Student studiów stacjonarnych może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie. Świadczenie może być przyznane również z tytułu zamieszkiwania z niepracującym
małżonkiem lub z własnym dzieckiem.
8. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi, którego
niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu.
W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane na czas określony, studentowi przysługuje prawo
do otrzymywania stypendium specjalnego do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia, nie dłużej niż do końca semestru.
W przypadku utraty ważności orzeczenia student ma prawo do kontynuowania otrzymywania stypendium specjalnego, jeżeli w terminie miesiąca od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia
student złożył wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności oraz dostarczy to orzeczenie.
9. Warunki ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów szczegółowo określa
załącznik nr 12 Regulaminu.
Szczegółowe warunki przyznawania punktów za średnią ocen oraz za poszczególne rodzaje aktywności ustala zarządzeniem rektor. Średnią ocen wylicza się na podstawie Regulaminu Studiów
Gdańskiej Szkoły Wyższej.
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.
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O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
W przypadku, gdy więcej niż 10% studentów danego kierunku uzyskało za poprzedni rok studiów
wymaganą liczbę punktów do stypendium będą kwalifikować się tylko osoby z najwyższą liczbą
punktów.
10. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba
członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których
student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę
do dwóch razu w roku akademickim.
11. Student może otrzymywać stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów, w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Stypendia te są przyznawane na semestr.
12. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
13. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia: stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów, 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.
14. W czasie powtarzania semestru studiów lub w czasie urlopu, pomoc materialna wymieniona w pkt
2 a, 2 b i 2 d, może być przyznawana lub wypłacana tylko w przypadkach szczególnych:
a) odpowiednio udokumentowanej długotrwałej choroby;
b) urodzenia dziecka lub opieki nad własnym dzieckiem do jednego roku.
W czasie powtarzania semestru studiów lub w czasie urlopu, pomocy materialnej wymienionej
w pkt 2 c nie udziela się.
15. Warunkiem uzyskania stypendium socjalnego jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej
poprzez złożenie wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 Regulaminu. Dochód przypadający na jednego członka rodziny studenta nie może przekraczać kwoty
1043,90 zł netto, od 1 listopada 2016 r. — 1051,70 zł netto.
Warunkiem uzyskania zapomogi jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej oraz potwierdzenie występowania zdarzenia losowego.
16. Pomoc materialna jest przyznawana w ramach każdego rodzaju świadczenia, w równej wysokości
ustalonej proporcjonalnie do liczby zatwierdzonych wniosków o przyznanie stypendium, z puli
otrzymanej z budżetu państwa i rozdzielonej na poszczególne rodzaje świadczeń przez rektora
w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego.
17. Środki z dotacji 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.
18. Przepisów art. 172–187 ustawy nie stosuje się do studentów będących kandydatami na żołnierzy
zawodowych, będących żołnierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami służb państwowych.
19. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do:
a) 20 października w semestrze zimowym,
b) 20 marca w semestrze letnim.
20. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej składa się na druku specjalnym, który stanowi załącznik do Regulaminu.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy art. 173–
187 ustawy.
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22. Integralną częścią Regulaminu, jako jego uzupełnienie, są załączniki:
a) załącznik nr 1 — Udokumentowanie sytuacji materialnej i sposób wyliczenia dochodu;
b) załącznik nr 2 — Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów ze środków przeznaczonych
na ten cel z budżetu państwa;
c) załącznik nr 3 — Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów;
d) załącznik nr 4 — Zaświadczenie o dochodzie trzymiesięcznym z tytułu zatrudnienia;
e) załącznik nr 5 — Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
f)

załącznik nr 6 — Oświadczenie członka rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

g) załącznik nr 7 — Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
h) załącznik nr 8 — Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
i)

załącznik nr 9 — Wniosek o przyznanie zapomogi ze środków przeznaczonych na ten cel
z budżetu państwa;

j)

załącznik nr 10 — Załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów;

k) załącznik nr 11 — Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego ze środków przeznaczonych
na ten cel z budżetu państwa na podstawie dokumentów z poprzedniego semestru;
l)

załącznik nr 12 — Warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów;

m) załącznik nr 13 — Wniosek o przekazywanie świadczeń pomocy materialnej na rachunek
bankowy.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
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