Załącznik nr 1

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO
DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH I ZAOCZNYCH
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ
W OSTROŁĘCE
§1
Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o „Regulamin Funduszu Pomocy
Materialnej dla studentów WSES w Ostrołęce”.
§2
Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta. Z tej formy stypendium
student może skorzystać tylko na jednej uczelni.
§3
Stypendium socjalne przyznaje Komisja Stypendialna na podstawie danych
przedłożonych przez studenta ze skutkami prawnymi.
§4
Stypendium przyznawane jest studentom będącymi obywatelami polskimi.
§5
Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, którego
dochód w rodzinie za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza 782,60zł
netto miesięcznie na osobę.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta,
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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,
3) rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych studenta i 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.
4)
§6
Na odrębny, udokumentowany wniosek studenta komisja może uwzględnić utracone
dochody w roku bieżącym i rozpatrzyć wniosek biorąc pod uwagę sytuację materialną jaka
ma miejsce obecnie.
1) Definicja utraty dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło,
d) utratą emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) niedotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego
2) W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, prawo do świadczeń ustala
się na podstawie dochodu powiększonego o uzyskany dochód. Zgodnie z ustawą
uzyskanie dochodu może być spowodowane wyłącznie:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskaniem emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
g) dzierżawą gospodarstwa rolnego.
§7
Jeżeli student, nie jest samodzielny finansowo brane są pod uwagę dochody rodziców
studenta bez względu na jego wiek.
Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie
następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w punkcie 1 i 2, nie jest
mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego
z rodzicami lub jednym z nich.
§8
Student składa wniosek o stypendium socjalne na specjalnym formularzu
opracowanym przez uczelnię (załącznik nr 1 do regulaminu).
§9
Student do przedłożonego wniosku o stypendium dołącza komplet wymaganych
dokumentów w oryginale lub za potwierdzeniem zgodności z oryginałem.
§ 10
Wnioski o stypendium należy składać w kancelarii uczelni w terminach określonych
przez rektora.
§ 11
Komisja stypendialna nie rozpatruje wniosków niekompletnych.

§ 12
Komisja stypendialna rozpatrzy wnioski w ciągu 1 m-ca od ostatniego dnia ich
złożenia określonego przez rektora.
§ 13
Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi na okres jednego semestru.
Stypendium wypłacane jest w kasie uczelni lub na konto wskazane przez studenta 15-ego dnia
miesiąca za miesiąc ubiegły.
§ 14
Stypendium może być przyznawane również studentowi, który zaliczył semestr
warunkowo na czas trwania warunku.
§ 15
Po upływie terminu trwania warunku Komisja stypendialna ponownie rozpatruje
wniosek studenta, biorąc pod uwagę jego status, wynikający z ostatecznego rozliczenia roku
(semestru).
§ 16
Komisja stypendialna przy przyznawaniu stypendium i określaniu jego wysokości,
uwzględnia wysokość dochodu netto miesięcznie, przypadającego na jedną osobę w rodzinie
studenta.
§ 17
Podstawą do wyliczenia dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta jest złożony
przez studenta kompletny wniosek.
§ 18
Sposób liczenia dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego studenta jest określony we wniosku o przyznanie stypendium.
§ 19
Kwoty stypendium pobrane bezpodstawnie – uzyskane na podstawie nieprawdziwych
lub niepełnych danych – student musi zwrócić do kasy uczelni. Pieniądze te wracają na konto
Funduszu Pomocy Materialnej.
§ 20
Komisja nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk studentów, którym przyznane
zostało stypendium.
§ 21
Od decyzji podjętej przez Komisję Stypendialną studentowi przysługuje prawo
odwołania się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Odwołanie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 22
O decyzji Komisji Stypendialnej informuje wnioskodawcę na piśmie jej
przewodniczący lub z-ca przewodniczącego w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
Analogicznie o decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej informuje wnioskodawcę
jej przewodniczący lub z-ca przewodniczącego w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
§ 23
Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo
odwołania do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Ostrołęka,06.10.2005 r.
(ze zmianami z dnia 18.02.2006 r. i 29.09.2006 r., 01.10.2011r.)

