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Zarządzenie nr 04/2005  
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 17 lutego 2005 r. 
 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów 
                       Kolegium Karkonoskiego  
 
na podstawie: art. 24a, oraz art. 75 do 75i  Ustawy o wyŜszych szkołach zawodowych z dnia 
26 czerwca 1997r. /Dz. U. Nr 96, poz. 590/ z późniejszymi zmianami.  

 
§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów 
Kolegium Karkonoskiego:  
 
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie : 
    „ 1.  Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego, zwany dalej     
         Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie Ustawy o wyŜszych szkołach  
         zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późn. zmianami, a w    

 szczególności zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 maja 2004r. o zmianie 
ustawy o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o wyŜszych szkołach zawodowych, ustawy o  

       poŜyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawą z dnia 7  
stycznia 2005r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o wyŜszych 
szkołach zawodowych oraz ustawy o poŜyczkach i kredytach studenckich.” 

 
2) w § 3 w ust. 1 dodaje się w pkt 1a: 
   „  1a. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych” 
 
3)  w §  4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
    „2.  Stypendia za wyniki w nauce i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

 student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów moŜe otrzymać na 
kaŜdym z kierunków.” 

    
4)  w §  5 ust. 1, 2 otrzymuje brzmienie: 
    „ 1. Świadczenia o których mowa § 3 pkt 1, 1a, 2 i 5, są przyznawane przez Rektora  
  uczelni.  
    2.  Samorząd studencki ma prawo opiniowania wniosków studentów o przyznanie 

stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych.” 
     
5)  w §  6 ust. 2, otrzymuje brzmienie: 
   „  2.  Wniosek o ponowne rozpatrzenie składa się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji  
  Rektora.” 
 
6)  §  7 otrzymuje brzmienie : 
   „  1.  Stypendium określone w §3 ust. 1 pkt 1 i 1a przyznawane na okres semestru,  

 natomiast  stypendia określone w §3 ust. 1. pkt. 2, 3, 4 na rok akademicki, z 
wyjątkiem      przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa 
jeden semestr. 

     2.  Stypendium, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 i 1a, przyznawane są studentom    
            wpisanym na semestr zgodnie z Regulaminem studiów, a wymienione w ust. 1 pkt.2,      
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 3 i 4 studentom, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wszystkie      
   zaliczenia i egzaminy przewidziane w planie studiów w terminie określonym w  
 kalendarzu studiów (do końca sesji egzaminacyjnej) i zostali wpisani na kolejny  
 semestr.   

3. Student, który otrzymał z powodu nie zaliczenia przedmiotu warunkowe zaliczenie 
semestru, ma prawo ubiegania się o stypendium socjalne i  stypendium specjalne dla 
osób niepełnosprawnych .  

4. Świadczenia określone w §3 ust. 1 pkt 1, 1a i 5 są przyznawane na pisemny                                    
i udokumentowany wniosek studenta. 

5. Stypendia określone w §3 ust. 1 p. 2 są przyznawane na wniosek Senatu. 
6. Stypendia określone w §3 ust. 1 pkt 3 i 4 są przyznawane przez Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu na wniosek Senatu przedstawiony przez Rektora. 
7. Student ubiegający się o stypendium określone w §3 ust. 1 pkt 1 i 1a  jest 

zobowiązany do złoŜenia w Rektoracie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami 
(stanowiącymi  zał. nr 1-6 do regulaminu) w terminie do 10 dnia roboczego licząc od 
dnia rozpoczęcia semestru wg. kalendarza studiów.  

8. Wniosek o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych   
pozostawia się bez rozpoznania jeŜeli wnioskodawca pomimo wezwania 
(zamieszczonego na tablicach ogłoszeń) nie dostarczył kompletu wymaganych 
dokumentów, które warunkują prawo do stypendium socjalnego i specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych. 

9. W przypadku uzupełnienia wniosku w terminie późniejszym niŜ określony w ust. 7, 
świadczenie jest przyznawane od kolejnego miesiąca następującego po dacie 
prawidłowego złoŜenia wszystkich wymaganych dokumentów. Ostateczny termin 
złoŜenia brakujących dokumentów, upływa z końcem ostatniego dnia przedostatniego 
miesiąca danego semestru. 

     10. ZłoŜenie wniosku o stypendium socjalne po terminie określonym w ust. 7 skutkuje  
  wydaniem decyzji o odmowie przyznania stypendium.” 

 
7)  § 10 otrzymuje brzmienie:  
    „ 1.  Stypendium socjalne otrzymuje student będący w trudnej sytuacji materialnej. 
      1a. Kwota stypendium socjalnego moŜe zostać zwiększona studentowi studiów  

dziennych w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu: 
1)  zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki,  
 jeŜeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni    
 uniemoŜliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, 
2) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki  
 w przypadkach o których mowa w pkt. 1, niepracującego małŜonka lub dziecka. 

     2.  Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do  
  ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z  
  dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.Nr 228 poz. 2255 z  
  późniejszymi zmianami), z zastrzeŜeniem, Ŝe do dochodu nie wlicza się: 
      1)  świadczeń, o których mowa w art. 75 ust. 1, oraz świadczeń, o których mowa w  
   art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyŜszym,   
           2)  świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu  
   Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych  
   poprzez programy stypendialne”  
   3)  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z 
późn. zm.), 
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4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o  
 stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:        

1) studenta, 
2) małŜonka  studenta, a takŜe będące na utrzymaniu studenta lub jego małŜonka  

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok 
Ŝycia przypada w ostatnim roku  studiów do ich ukończenia, oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek względu na wiek,  

3) rodziców a takŜe, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące 
na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku 
Ŝycia, a jeŜeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku  studiów do ich ukończenia, 
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.  

5.  Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów, 
o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeŜeli student spełnia warunki, o których mowa w ust.  

 6.  Student jest samodzielny finansowo, jeŜeli on lub jego małŜonek spełnia łącznie 
następujące warunki: 
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŜącym; 
3) jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w pkt. 1 i 2  nie jest mniejszy 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie 
odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku 
podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego 
i obowiązującego w miesiącu złoŜenia wniosku  o przyznanie stypendium,  

4) nie złoŜył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z 
rodzicami lub jednym z nich. 

7. Do dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, nie wlicza się dochodów tego z 
rodziców, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do alimentów 
na rzecz studenta. 

8. W przypadku  udokumentowanej utraty źródła dochodu prawo do stypendium, na 
wniosek studenta, ustala się na podstawie dochodu rodziny pomniejszonej o utracony 
dochód. 

9. Za dochody, o których mowa w ust. 2-6, uwaŜa się: 
1)  dochody podlegające opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób  
 fizycznych, na zasadach ogólnych,  
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu 

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleŜny 
zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne (Załącznik nr 3), 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych wymienione w załączniku nr 4, 

4) dochody wymienione w pkt. 1-3 pomniejsza się o kwoty świadczonych alimentów 
ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. 

10. W przypadku dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu, za dochód uwaŜa 
się: 

 1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie  
  przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty  
  uzyskania przychodu, naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone  
  składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu  
  oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

  2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu  
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   na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych  
   przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleŜny  
   zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia  
   społeczne i zdrowotne. 

11. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się według zasad określonych 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 
2255 z późniejszymi zmianami), w przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa 
rolnego oraz z dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

 12. Podstawą przyznania świadczeń o których mowa w § 10 ust. 1a jest umowa z  
  wynajmującym. 
 13. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania ustala Rektor  
   corocznie odrębnym zarządzeniem.”      
 
8) w §  11 ust.1, 4, 5 pkt. 3 otrzymują brzmienie: 
   „ 1.  Student wnoszący podanie o stypendium socjalne zobowiązany jest udokumentować  

  sytuację materialną swoją oraz członków rodziny, dostarczając potwierdzone przez 
właściwy Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach (w roku poprzedzającym) 
rodziców (opiekunów) i innych pełnoletnich wspólnie zamieszkałych członków 
rodziny, w tym studenta – wnioskodawcy - na druku Urzędu Skarbowego. 

4. Dla członków rodziny, którzy nie ukończyli 18 lat (rodzeństwo, dzieci) student  
 obowiązany jest dostarczyć potwierdzoną kserokopię aktu urodzenia wydanego przez 
Urząd Stanu Cywilnego. 

5.3) Potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o figurowaniu bezrobotnego w rejestrze   
       jako osoba aktywnie poszukująca pracy lub o pobieraniu zasiłków.” 
 

9) w §  12 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
   „  1.  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego stypendium dla osób  

  niepełnosprawnych student składa wraz z dokumentami odpowiednio w semestrze 
pierwszym (zimowym) i drugim (letnim) roku akademickiego (student I roku 
rozpoczynający naukę w semestrze letnim składa wniosek wraz z dokumentami w 
semestrze letnim). Wzór wniosku określa Załącznik nr 1.” 

 
10) rozdział V § 13 otrzymuje brzmienie: 
    „ V STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

§ 13 
 

 1.  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŜe otrzymywać student w  
  związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów  z tytułu niepełnosprawności  
  potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

2. Orzeczenie, o którym mowa w ust.1  jest wydawane na wniosek osoby 
zainteresowanej przez właściwy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

3. Student składający wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  
wskazuje, jaki posiada stopień niepełnosprawności przedstawiając orzeczenie o 
zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności, uzasadnienie wniosku 
zawierające opis rodzaju niepełnosprawności lub schorzenia, utrudnień  w studiowaniu 
w związku z niepełnosprawnością oraz wskazuje wysokość ponoszonych kosztów z 
tytułu niepełnosprawności. 

4. Rektor, na podstawie opinii Komisji ds. Niepełnosprawnych  podejmuje decyzję 
o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  jego wysokości  
oraz o okresie na jaki zostało przyznane.” 



 5 

 
11) w § 14 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
    „ 2.1) złoŜył po sesji egzaminacyjnej, w terminie określonym przez dyrektora instytutu 

  indeks do rejestracji i był wpisany na semestr zgodnie z wymaganiami określonymi 
programem studiów”  

 
12) w § 18 ust.7, skreśla się. 
 
13) § 19 otrzymuje brzmienie 
  I   Warunki określające  wysokość stypendium socjalnego: 

1. Progowy poziom miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniający studenta 
do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym 
organem samorządu, specjalnym zarządzeniem (na podstawie art. 5 ust.1 i art.. 6 ust. 2 
pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). 

      2. Maksymalne stypendium socjalne nie moŜe być wyŜsze niŜ 20% najniŜszego 
wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu.**) Rektor corocznie na podstawie 
ilości złoŜonych wniosków oraz moŜliwości finansowych Funduszu Pomocy 
Materialnej Studentów określa jego wysokość. 

3. Minimalne stypendium nie moŜe być niŜsze niŜ 2,5% najniŜszego wynagrodzenia 
asystenta w poprzednim miesiącu. 

4. Wysokość stypendium socjalnego stanowi róŜnicę pomiędzy kwotą określoną w pkt. 
1, a dochodem przypadającym na osobę w rodzinie studenta, z zastrzeŜeniem pkt 2 i 3. 

5. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego (wraz z dopłatami 
wymienionymi w  § 10 ust. 1a) i stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, nie 
moŜe być większa niŜ 90% najniŜszego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich. 

 
II  Warunki określające wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 
 

Stopień 
niepełnosprawności 

Wielkość 
stypendium *) 

Lekki  2% do 5% 

Umiarkowany  6% do 10% 

Znaczny  11% do 15% 

*) – wielkość stypendium wyraŜona w procentowej wartości najniŜszego wynagrodzenia asystenta 
w poprzednim miesiącu. 
**) przez najniŜsze wynagrodzenie asystenta rozumie się najniŜszą stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego określoną w tabeli stanowiącej załącznik do aktualnego rozporządzenia MENiS. 

 
III Warunki określające wysokość stypendium za wyniki w nauce i sporcie. 
 

1.Warunki określające wysokość  stypendium za wyniki w nauce. 
1) Wartość progowa ocen średnich za wyniki w nauce warunkująca otrzymanie 

stypendium  nie moŜe być niŜsza niŜ 3,8. 
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2) Liczba studentów, którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce nie 
moŜe przekraczać 15% studentów (z wyłączeniem I roku studiów) danej 
specjalności, specjalizacji lub poszczególnych lat i rodzaju studiów danej 
specjalności lub specjalizacji (odpowiednio do decyzji Rektora podjętej w p.5). 

3) Lista studentów, którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce 
określana jest w kaŜdym z instytutów na podstawie uzyskanej średniej z ocen. 
JeŜeli w wyniku osiągnięcia tych samych średnich liczba studentów 
wymienionych na liście przekracza liczbę określoną w pkt. 2 o umieszczeniu 
na liście decyduje liczba uzyskanych ocen bardzo dobrych, dobrych+ i kolejno 
ocen dobrych. 

4) W przypadku uzyskania tych samych średnich przez studentów umieszczonych 
na liście, o której mowa w pkt. 3 o kolejności umieszczenia na liście decyduje 
liczba uzyskanych ocen bardzo dobrych, dobrych+ i kolejno ocen dobrych. 

5) Rektor uwzględniając specyfikę studiów w danym instytucie określa dla kaŜdej 
listy, o której mowa w pkt. 3, nie więcej niŜ pięć grup oraz stawki dla 
poszczególnych grup obowiązujące na dany rok dla specjalności, specjalizacji 
lub poszczególnych lat i rodzaju studiów danej specjalności lub specjalizacji 
przy czym stawki dla poszczególnych grup powinny być rozłoŜone liniowo. 

6) Maksymalną stawkę stypendium ustala się w wysokości nie więcej niŜ 40% 
najniŜszego wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu. 

7) Minimalną stawkę stypendium ustala się w wysokości 5% najniŜszego 
wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu. 

8) Rektor corocznie ustala  maksymalne stawki stypendium naukowego. 
 

  2. Warunki określające wysokość stypendium za wyniki w sporcie. 
1) Liczba studentów którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w sporcie nie 

moŜe przekraczać 2% studentów (z wyłączeniem pierwszego roku studiów). 
2) Rektor określa  trzy progi i stawki dla poszczególnych progów  oraz % udział 

w ogólnej liczbie przyznanych stypendiów. 
3) Maksymalną stawkę stypendium ustala się w wysokości nie większej niŜ 40%, 

a minimalną 5% najniŜszego wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu. 
4) O wysokości stypendium decyduje Rektor uwzględniając opinię Zarządu 

Uczelnianego AZS Kolegium Karkonoskiego. 
 3. Student, który spełnia wymagania określone dla stypendium za wyniki w nauce i   
   jednocześnie spełnia wymagania za określone dla stypendium za wyniki w sporcie   
             otrzymuje jedno korzystniejsze stypendium obliczone wg zasady:  
  1)  Stypendium za wyniki w nauce powiększone o 50% przypadającej stawki 

stypendium za wyniki w sporcie lub,  
  2) Stypendium za wyniki w sporcie powiększone o 50% przypadającej stawki 

stypendium za wyniki w nauce.”   
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń z funduszu 
pomocy materialnej przyznawanych począwszy od  II semestru (letniego) roku 
akademickiego 2004/2005.  
 
 

R   E   K   T   O   R 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
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