Monitor Prawny Politechniki Śląskiej
poz. 166
ZARZĄDZENIE NR 71/2018
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:
§1
W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej, stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr 119/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 października 2017 r. (Monitor Prawny PŚ
z 2017 r. poz. 221), wprowadza się następujące zmiany:
1) w wykazie załączników do Regulaminu (str. 2) w opisie załącznika nr 14 wyraz „studiów”
zastępuje się wyrazem „akademickiego”,
2) w § 1 dodaje się ust. 11 w następującym brzmieniu:
„11. W celu rozpoznania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej,
o których mowa w ust. 1 i 2, student jest obowiązany do podania swoich danych
osobowych wraz z dokumentami obrazującymi w sposób wyczerpujący jego
sytuację materialną. Dane osobowe studenta będą przetwarzane wyłącznie w celu
rozpoznania wniosku w przedmiocie przyznania świadczenia pomocy materialnej
studentowi.”,
3) w § 16 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem
jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.) lub
art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.),”,
4) w § 16 ust. 6 pkt 5 wyrazy „art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami „art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,”,
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5) § 20 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 20
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student
z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1 (zał. nr 2 i zał. nr 14),
student składa w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego
stypendium ma być wypłacane w danym semestrze. Student obowiązany jest
dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez
właściwy organ.
3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala rektor
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i podaje do
wiadomości pismem wg rozdzielnika.
4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje dziekan lub WKS na
podstawie informacji przekazanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się według
następującej procedury:
1) nie później niż do 15. dnia miesiąca Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 2, i przekazuje dziekanowi lub
WKS informacje o:
a) spełnieniu kryteriów do przyznania stypendium,
b) okresie, na jaki powinno zostać przyznane to stypendium zgodnie z ust. 6,
2) nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa
w pkt 1, dziekan lub WKS przyznaje stypendium zgodnie z ust. 3 i 4.
6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na semestr,
a w przypadku gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas
określony ‒ do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności
orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca semestru.”,
6) w § 21 ust. 1 do 7 otrzymują następujące brzmienie:
„§ 21
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który
realizuje na bieżąco tok studiów oraz wykazuje się osiągnięciami naukowymi,
artystycznymi lub sportowymi.
2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (Zał. nr 4 i Zał. nr 10) student składa
w dziekanacie, odpowiednio w terminach do dnia 20 października w semestrze
zimowym i 5 marca w semestrze letnim. Wnioski złożone po tych terminach zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać student, który:
1) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 w poprzednim, terminowo zaliczonym roku
studiów; warunek średniej co najmniej 4,0 nie dotyczy studentów, którzy
ubiegają się o ww. stypendium za osiągnięcia sportowe,
lub
2) jest 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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4. Studentowi, który uzyskał prawo do pobierania stypendium rektora dla najlepszych
studentów, przyznaje się stypendium w kategoriach określonych miejscem na liście
rankingowej.
5. Podstawą ustalenia pozycji studenta na liście rankingowej stanowi suma punktów
przyznanych zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyznawania stypendium rektora
dla najlepszych studentów określonymi w załączniku nr 12 do Regulaminu.
6. Przez terminowe zaliczenie roku studiów należy rozumieć zaliczenie semestru
zimowego oraz semestru letniego składających się na ten rok odpowiednio do dnia
28 lutego oraz do dnia 30 września, z zastrzeżeniem ust. 8-10.
7. Średnią ocen za rok studiów stanowi średnia ważona obliczona według
następującego wzoru:


ŚREDNIA OCEN 

  OCENA


KONCOWA  PUNKTY 


WYMAGANYCH

PUNKTÓW

Średnią ocen oblicza się uwzględniając wszystkie oceny końcowe (ocena końcowa
jest ostateczną oceną z danego przedmiotu).”,
7) § 24 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 24
1. O świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą ubiegać się
studenci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących
obywateli polskich:
1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ‒ strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin,
jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub
art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2206, z późn. zm.),
7) którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ‒ stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
2. O świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą ubiegać się
również studenci cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, o ile podjęli studia
na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
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3. Studenci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów
utrzymania podczas studiów, podejmujący i odbywający studia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, mogą ubiegać się o świadczenia, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4. Studentom tym nie przysługuje prawo do stypendium
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
4. Studenci cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku
pracy", wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmujący i odbywający studia:
1) na zasadach odpłatności,
2) na podstawie umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych
umowach,
3) na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
mogą ubiegać się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4. Studentom
tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych i zapomóg.”,
8) załącznik nr 1 „Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
9) załącznik nr 2 „Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
10) załącznik nr 3 „Wniosek o przyznanie zapomogi” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
11) załącznik nr 4 „Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
12) załącznik nr 7 „Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
13) załącznik nr 8 „Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia,
14) załącznik nr 9 „Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego
samego roku akademickiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do
niniejszego zarządzenia,
15) załącznik nr 12 „Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych
studentów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia,
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16) załącznik nr 14 „Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych na kolejny semestr tego samego roku studiów” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia,
17) załącznik nr 15 „Oświadczenie o dochodzie utraconym” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia,
18) załącznik nr 16 „Oświadczenie o dochodzie uzyskanym” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2018 roku.

Rektor PŚ: A. Mężyk
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