REGULAMIN
FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ
DLA STUDENTÓW
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
§1
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., a także innych
aktów prawnych wykonawczych tworzy się „Fundusz Pomocy Materialnej”, zwany dalej
Funduszem.
§2
Beneficjentami Funduszu są studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej
w Ostrołęce zwanej dalej uczelnią, którzy spełniają warunki określone niniejszym regulaminem.
§3
Fundusz utworzony jest z dotacji podmiotowej przyznanej uczelni przez budżet państwa.
Odsetki z kwot pozostających na oprocentowanym rachunku bankowym uczelni powiększają
Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów.
§4
Środki finansowe Funduszu gromadzone są na wydzielonym subkoncie uczelni.
Niewykorzystane w danym roku budżetowym kwoty z podziału środków finansowych Funduszu
pozostają w dyspozycji uczelni i przechodzą na konto Funduszu na rok następny.
§5
Niewykorzystane środki finansowe Funduszu na poszczególne świadczenia mogą być
wykorzystane na inne świadczenia pomocy materialnej (ruchome środki finansowe).
§6
Podział środków finansowych Funduszu na określone świadczenia oraz przyznawanie
i dystrybucja świadczeń dokonywana jest na podstawie niniejszego regulaminu.
§7
Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym, 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 60% środków przeznaczonych łącznie na
stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.
§8
1.
2.
3.
4.

Fundusz przeznaczony jest na następujące rodzaje świadczeń pomocy materialnej:
stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
zapomogi.
§9

Ujęte w § 8 rodzaje świadczeń przyznawane są na podstawie kryteriów określonych
w niniejszych regulaminach:
1. Regulamin przyznawania stypendium socjalnego (zał. nr 1),

2. Regulamin przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 2),
3. Zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 3),
4. Regulamin przyznawania zapomogi (zał. nr 4).
Regulaminy ujęte w ust. 1,2,3,4, są integralnymi częściami składowymi niniejszego regulaminu.
§ 10
Stypendia, o których mowa w § 8 ust. 1,2,3,4 przyznawane są na wniosek studenta przez
komisję stypendialną.
§ 11
Po uzyskaniu pozytywnej opinii senatu i kanclerza uczelni, rektor, w porozumieniu
z uczelnianym organem samorządu studenckiego, podejmuje decyzję o podziale dotacji na
rodzaje świadczeń określonych w § 8 ust. 1,2,3,4 a także ustala regulamin Funduszu Pomocy
Materialnej, w tym szczegółowe zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów, a także szczegółowe kryteria i tryb udzielania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy
materialnej oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej.
§ 12
Świadczenia określone w § 8 ust. 1,2,3,4 przyznaje komisja stypendialna powołana na
wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego przez Rektora, który sprawuje nad nią
nadzór oraz może uchylić jej decyzje niezgodne z ustawą lub regulaminem. W skład komisji
wchodzi 7 osób w tym 4 studentów uczelni delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studenckiego oraz 3 pracowników wskazanych przez Rektora. O decyzji komisji informuje
wnioskodawcę na piśmie jej przewodniczący lub z-ca przewodniczącego ciągu 7 dni od dnia jej
podjęcia.
§ 13
Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej
Komisji Stypendialnej. Odwołanie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 14
Stypendia, o których mowa w § 8 ust. 1,2,4 przyznawane są na semestr, a stypendium
ujęte w § 8 ust. 3 na bieżący rok akademicki. Świadczenia powyższe student może otrzymać
w danym roku akademickim przez okres 10 m-cy, wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi,
która jest świadczeniem jednorazowym.
§ 15
Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu
Studenckiego rektor i sprawuje nad nią nadzór. Może też uchylić jej decyzje podjęte niezgodnie
z ustawą lub niniejszym regulaminem. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzi
5 osób, w tym 3 studentów uczelni wskazanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego
i 2 pracowników wskazanych przez Rektora. Komisja rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni od
daty wpłynięcia wniosku. O decyzji Komisji powiadamia wnioskodawcę na piśmie jej
przewodniczący lub z-ca przewodniczącego.
§ 16
Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo
odwołania do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 17
Sytuacje nietypowe studentów, których nie da się jednoznacznie przyporządkować do
istniejących przepisów prawnych, interpretują organy uczelni i Komisja Stypendialna
wymienione w niniejszym regulaminie, odpowiedzialne za proces przyznawania stypendium.
§ 18
Komisja Stypendialna ma prawo cofnąć przyznane świadczenia w ramach pomocy
materialnej w przypadku, gdy student został skreślony z listy studentów lub nie podejmie
przyznanych świadczeń wymienionych w § 8 niniejszego Regulaminu do końca roku
akademickiego, w którym świadczenie zostało przyznane. Niewykorzystane środki pozostają na
koncie Funduszu.
§ 19
Do decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu
administracyjnego.
§ 20
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora
dla najlepszych studentów, zapomogi tylko na jednej uczelni i jednym z kierunku.
§ 21
Student może otrzymać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej np. stypendium
socjalne razem ze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendium specjalnym dla osób
niepełnosprawnych. Łączna miesięczna wartość otrzymywanych stypendiów nie może być
wyższa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
§ 22
Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów
i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza
prawa studenta do otrzymywania innych form pomocy materialnej.
§ 23
Decyzja o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, o których mowa § 8 , wygasa
z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył
studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na
podstawie art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 24
Student może wyrazić zgodę na zaliczanie stypendium na poczet czesnego lub innych
zobowiązań, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji przyznającej świadczenia.

Ostrołęka, dn. 6 październik 2005 r.
(ze zmianami z dnia 18.02.2006 r. i 29.09.2006 r., 01.10.2011 r., 06.10.2017 r. )

