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Zarządzenie nr 11/2006  
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 22 maja 2006 r. 
 
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów 
                       Kolegium Karkonoskiego  
 
 
na podstawie: art. 186 ust. 1  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365)  

 
 

§ 1 
Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów 
Kolegium Karkonoskiego:  
 
1. w § 7:  

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie : 
  „8. W przypadku uzupełnienia bądź złoŜenia wniosku w terminie późniejszym niŜ  

       określony w ust. 6, świadczenie jest przyznawane od kolejnego miesiąca            
           następującego po dacie prawidłowego złoŜenia wszystkich wymaganych         
           dokumentów. Ostateczny termin złoŜenia wniosku bądź uzupełnienia brakujących      
           dokumentów, upływa z końcem ostatniego dnia przedostatniego miesiąca danego   
           semestru” 

b) skreśla się ust. 9 
 
2. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Stypendium mieszkaniowe przysługuje studentowi studiów stacjonarnych           
               znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej jeŜeli codzienny dojazd z miejsca   
              stałego zamieszkania do uczelni uniemoŜliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał  
             studiowanie. Stypendium mieszkaniowe moŜe otrzymać osoba, która jest  
               tymczasowo zameldowana na terenie Jeleniej Góry lub posiada umowę najmu    
               potwierdzoną przez Urząd Skarbowy a odległość od jej miejsca stałego    
             zamieszkania a uczelnią wynosi co najmniej 30 km (nie dotyczy sytuacji gdy   
              miejscowość w której zamieszkuje nie posiada regularnej komunikacji  
  publicznej). Stypendium mieszkaniowe przysługuje z tytułu: 

1) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki, 
2) zamieszkania z niepracującym małŜonkiem lub dzieckiem studenta, w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki.”  
 

3. w § 11: 
a) ust.1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

          „ 2) o wysokości naleŜnego ryczałtu, przychodzie, stawkach podatku naleŜnego oraz          
                składkach na ubezpieczenie społeczne za poprzedni rok podatkowy, 
            3) o wysokości karty podatkowej za poprzedni rok podatkowy.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
         „ 2.  JeŜeli rodzice (opiekunowie) studenta bądź student posiadają gospodarstwo rolne, 

student zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie 
hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym.”   
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c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  
           „6a.  JeŜeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150 zł student  
                 zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu poświadczającego trudną sytuację       
                 rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.”  

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
           „10.  Podstawą przyznania świadczeń o których mowa w § 10 ust. 2, jest  
   poświadczona we właściwym Urzędzie Skarbowym umowa z wynajmującym  
   albo inny dokument poświadczający zamieszkanie wraz z zaświadczeniem  
   potwierdzającym tymczasowe zameldowanie na terenie Jeleniej Góry lub  
   umowa z wynajmującym wraz z zaświadczeniem poświadczającym tymczasowe  
   zameldowanie.”    
4. w § 15 ust. 2: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  
         „6)  maksymalną stawkę stypendium ustala się w wysokości nie większej niŜ 40% a   

           minimalną w wysokości nie niŜszej niŜ 5% najniŜszego zasadniczego     
 wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu ustalonego w przepisach o  
 wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w państwowej wyŜszej szkole  
 zawodowej obowiązującego na dzień rozpoczęcia roku akademickiego ,”     

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:                                                                                                                    
  „7)  rektor corocznie ustala maksymalne i minimalne stawki stypendium naukowego” 

c) skreśla się pkt 8  
5. w § 16 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
     „3)  maksymalną stawkę stypendium ustala się w wysokości nie większej niŜ 40% a   
            minimalną w wysokości nie niŜszej niŜ 5% najniŜszego zasadniczego wygrodzenia  

   asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu      
   pracowników zatrudnionych w państwowej wyŜszej szkole zawodowej    
   obowiązującego na dzień rozpoczęcia roku akademickiego”     

           
                                                                                                                                                                                                                  

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń z funduszu 
pomocy materialnej przyznawanych począwszy od  semestru zimowego roku akademickiego 
2006/2007.  

 
 
 
 
 
 
 

R   E   K   T   O   R 
 
 

prof. dr. hab. inŜ. Tomasz Winnicki 
 


