REGULAMIN
PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM
OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO
(tekst jednolity z dnia 15.09.2015 r.)
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
studentom Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ustalony w trybie art. 186
ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz.
1365 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) student może ubiegać się
o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, zwanych
dalej świadczeniami, w formie:
a) stypendium socjalnego,
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
d) zapomogi,
e) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
f) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 lit e, f są przyznawane przez ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego na warunkach i w trybie określonych w odrębnych
przepisach. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi
szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe,
a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął wysoki
wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył
kolejny rok studiów.
3. Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych
studentów o którym mowa w ust. 1 lit. c oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
sportowe oraz stypendia przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się także 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, jeżeli profil
olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek
studiów.
4. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenia,
o których mowa w ust. 1 lit. a, b, c, d na jednym z kierunków, według własnego wyboru,
w takim przypadku składa pisemne oświadczenie. W przypadku nie złożenia
oświadczenia, pomoc materialna nie przysługuje.
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5. Student przebywający na urlopie zdrowotnym może ubiegać się o stypendium socjalne
i zapomogę.
6. Student przebywający na urlopie dziekańskim nie może ubiegać się o świadczenia
pomocy materialnej.
7. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów uzyskane w poprzednim roku
akademickim jest wypłacane studentowi po powrocie z urlopu dziekańskiego lub
zdrowotnego.
8. Student powtarzający rok lub semestr studiów, lub posiadający wpis warunkowy, może
ubiegać się jedynie o świadczenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, b, d.
9. Na zasadach określonych w § 61 statutu OSW może utworzyć własny fundusz
stypendialny m.in. na stypendia dla studentów. O utworzeniu i zasadach gospodarowania
tym funduszem decyduje Senat OSW. Zasady przyznawania stypendiów z tego funduszu
są niezależne od zasad przyznania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1.
§2
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, są przyznawane na rok akademicki i są
wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy.
2. Na ostatnim roku studiów, świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 wypłaca się do daty
faktycznego ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż:
a) na studiach kończących się w semestrze zimowym – do końca lutego,
b) na studiach kończących się w semestrze letnim – do końca lipca.
3. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ostatnie
świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 są wypłacane za miesiąc, w którym złożył on
egzamin dyplomowy.
4. Student, który został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego,
traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1.
§3
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a, b, d są przyznawane na pisemny wniosek
studenta przez Dziekana Wydziału.
2. Świadczenia o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c są przyznawana na pisemny wniosek
studenta przez Rektora.
3. Od decyzji Dziekana Wydziału w sprawie świadczeń o których mowa w ust. 1 studentowi
przysługuje odwołanie do Rektora wnoszone za pośrednictwem Dziekana Wydziału
w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. Decyzja wydawana przez Rektora jest
ostateczna.
4. Od decyzji Rektora w sprawie świadczeń o których mowa w ust. 2 studentowi przysługuje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie czternastu dni od otrzymania
decyzji.
5. Decyzja w sprawie świadczeń pomocy materialnej (forma, okres) jest doręczana
właściwym studentom bezpośrednio w siedzibie uczelni za potwierdzeniem odbioru na
drugim egzemplarzu, który wraz z wnioskiem jest załączany do akt osobowych studenta,
lub listem poleconym przesłanym na adres zamieszkania studenta.
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6. Na wniosek Przewodniczącego Samorządu Studentów OSW Dziekan Wydziału lub
Rektor przekażą swoje uprawnienia do przyznawania studentom świadczeń z funduszu
pomocy materialnej odpowiednio komisji stypendialnej i odwoławczej komisji
stypendialnej.
7. W przypadku określonym w ust.6 w sprawach świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 lit.
a, b, d Regulaminu komisja stypendialna działa jako organ pierwszej instancji. Od decyzji
w sprawie świadczeń o których mowa w ust. 1 studentowi przysługuje odwołanie do
odwoławczej komisji stypendialnej wnoszone za pośrednictwem komisji stypendialnej
w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. Decyzja wydawana przez odwoławczą
komisję stypendialną jest ostateczna.
8. W przypadku określonym w ust.6 w sprawach o świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1
lit. c od decyzji odwoławczej komisji stypendialnej w sprawie świadczeń o których mowa
w ust. 2 studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie
czternastu dni od otrzymania decyzji. Decyzja wydawana przez odwoławczą komisję
stypendialną w ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY
MATERIALNEJ
§4
1. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej w danym roku akademickim,
składa we właściwym dziekanacie lub dziale ds. stypendiów wniosek wraz
z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonej formy pomocy materialnej:
a) w przypadku stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
do dnia 20 października każdego roku akademickiego,
b) w przypadku stypendium Rektora dla najlepszych studentów do dnia 31 października
każdego roku akademickiego,
c) w przypadku zapomogi – nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
2. Stypendium wypłacane jest co miesiąc, w miarę napływu środków ministerstwa
właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Pierwsze stypendium w danym roku akademickim
wypłaca się nie wcześniej jak po miesiącu nauki.
3. Jeżeli termin złożenia indeksu lub innych dokumentów nie został dotrzymany, pomoc
materialna może być przyznana od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono
wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 2, bez prawa do wyrównania pomocy
materialnej.
4. Prawo do przyznanego stypendium ustaje lub zostaje zawieszone w przypadku:
a) skreślenia z listy studentów,
b) podania przez studenta nieprawdziwych lub nieścisłych danych,
c) nie zgłoszenia zmian stanu faktycznego, uzasadniających cofnięcie lub obniżenie
świadczenia,
d) prawomocnego ukarania przez Komisję Dyscyplinarną karą zawieszenia w prawie
studenta do pobierania stypendium,
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e) nie złożenia przez studenta indeksu w terminie wyznaczonym zgodnie z podziałem roku
akademickiego,
f) nie otrzymania przez studenta rejestracji na następny semestr,
g) przebywania na urlopie dziekańskim,
h) rezygnacji ze świadczenia przez studenta.
5. Kwoty świadczeń pobranych na podstawie decyzji uchylonej z przyczyn wymienionych
w ust. 4 student zwraca do funduszu pomocy materialnej. Student, który podał nieprawdziwe
lub nieścisłe dane (ust.4 lit b), może utracić prawo do stypendium jedynie na podstawie
decyzji wydanej wskutek wznowienia postępowania.
6.Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane tylko studentom, którzy
złożyli indeks i zaliczyli rok akademicki, za który jest brana pod uwagę średnia ocen do
przyznania tej pomocy materialnej, do dnia 30 września kończącego ten rok.
7.Wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej następują na rachunek bankowy
studenta.
8.Przywrócenie wypłacania świadczeń odbywa się decyzją wydaną na wniosek studenta po
ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie wypłaty świadczeń.
9.W sytuacji przedłożenia przez studenta nieprawdziwych lub nieścisłych danych
skutkujących oceną, iż środki pomocy socjalnej zostały pobrane nienależnie, student zwraca
nienależnie pobrane świadczenia na Fundusz Pomocy Materialnej.
10. O podaniu nieprawdziwych danych organ przyznający świadczenie informuje Rektora
i może skierować wniosek do komisji dyscyplinarnej lub zawiadomienie do prokuratury
lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia
przestępstwa.
ROZDZIAŁ III
STYPENDIA SOCJALNE
§5
1.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek w przypadkach trudnej sytuacji
materialnej studenta.

2.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.

3.

Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 2, 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.

4.

Wysokość stypendium socjalnego może być zróżnicowana w zależności od dochodu na
członka rodziny studenta.

5.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że kontynuuje on po
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ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
6.

Maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą studenta do
ubiegania się o świadczenia określone w ust. 1 ustala Rektor w porozumieniu
z przedstawicielem Samorządem Studentów OSW.
§6

1. Student ubiegający się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej jest zobowiązany
udokumentować trudną sytuację materialną w postaci oświadczeń i zaświadczeń
o dochodach rodziny studenta oraz zaświadczeń o uczącym się rodzeństwie.
Oświadczenia i zaświadczenia składa się bez wezwania jednocześnie z wnioskiem
o przyznanie świadczenia.
2. Dochód rodziny ubiegającego się o pomoc materialną ustala się na podstawie Ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228 poz.2255 z późn.
zmianami), z zastrzeżeniem ,że do dochodu nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy;
b) stypendiów przyznawanych uczniom ,studentom i doktorantom w ramach:
-funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
-niepodlegajacych zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA),
-umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych
umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;
d) świadczeń o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1. ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164 poz.1365 z 2005 r z późn.zm.)
3.

Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się
w szczególności na podstawie:

a.

zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez
właściwy urząd skarbowy;

b.

oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny nie podlegającego
opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

c.

oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne;

d.

zaświadczeń z urzędu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego;

e.

innych niezbędnych dokumentów do ustalenia prawa do pomocy materialnej,
w szczególności:

-

zaświadczeń o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego
współmałżonka do szkoły,
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-

prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta
lub rodziców studenta wraz z wysokością ustalonych alimentów,

-

zaświadczeń z właściwego organu o pobieranych zasiłkach rodzinnych,
opiekuńczych, wychowawczych lub innych świadczeniach pomocy społecznej.

4. Każda zmiana wysokości osiąganego dochodu powinna być zgłoszona przez studenta
niezwłocznie.
5. Sytuację materialną studenta i rodziny studenckiej ocenia się biorąc pod uwagę obowiązek
alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci. Fakt zamieszkiwania
studenta lub małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie zwalnia ich rodzin od
obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania
dochodowości tych studentów za zerową.
6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie
następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w punkcie a i b 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
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
bądź jednym z nich.
7. W przypadkach uzasadnionych rzeczowa potrzebą można żądać innych dokumentów lub
oświadczeń, określających sytuację materialną na podstawie przepisów ustawy określonej
w ust. 2 .W uzasadnionych przypadkach Dziekan albo odpowiednio komisja stypendialna
lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 177, mogą zażądać
doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie
sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.
ROZDZIAŁ IV
STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§7
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być zróżnicowane ze względu na
stopień niepełnosprawności.
ROZDIAŁ V
STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§8
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za
rok studiów średnią nie niższą niż 4,5 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
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1. 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.
2. Uprawnienia do stypendium Rektora dla najlepszych studentów student nabywa nie
wcześniej niż po pierwszym roku studiów.
3. W średniej ocen za dany rok, jako podstawę świadczeń określonych w ust. 1 uwzględnia
się oceny z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się w danej sesji
określonych w kierunkowym lub indywidualnym planie studiów.
4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w części odnoszącej się do nauki na
pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach
pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego
stopnia) oblicza się na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów.
5. Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów może być zróżnicowana
w zależności od uzyskanych osiągnięć.
6. Na wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą wpływać dodatkowe
osiągnięcia studenta określone przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów.
ROZDIAŁ VI
ZAPOMOGI
§9
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Przyznanie świadczeń pomocy materialnej, o której mowa w § 1 może odbywać się
wyłącznie w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w uczelni.
2. Środki finansowe na pomoc materialną, o której mowa w § 1 przyznawane są na
podstawie ostatniego, aktualnego stanu osobowego studentów.
3. 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.
4. 0,2% funduszu pomocy materialnej dla studentów OSW pokrywa koszty realizacji zadań
związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów
uczelni.
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§ 11
1. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla
studentów OSW przechodzą na rok następny.
2. Środki otrzymane z ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego
z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów znajdują się na specjalnym
subkoncie OSW.
§ 12
W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.).
§ 13
Wzór wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi do niego
oświadczeniami stanowią Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do regulaminu.
§ 14
Regulamin został ustalony przez Rektora OSW w porozumieniu z uczelnianym organem
samorządu studenckiego stosownie do obowiązku określonego w art. 186 ust. 1 ustawy.
§ 15
1. Traci moc Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Olsztyńskiej Szkoły
Wyższej imienia Józefa Rusieckiego z dnia 21.09.2012 roku.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
Rektor
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. Józefa Rusieckiego

W imieniu Samorządu Studenckiego OSW
……………………………………..
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