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WYKAZ ZMIAN DO REGULAMINU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 
STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ 
SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 
 
W DZIALE I 
 
w § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12. 2 Rektor Uczelni może zawiesić do wyjaśnienia wypłatę pomocy materialnej o 

której mowa w § 1 pkt 3 w przypadku nie przestrzegania obowiązków studenta 
wynikających z Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu.”. W przypadku 
utrzymania studenta w jego prawach świadczenie, o którym mowa wyżej jest 
wypłacane od następnego miesiąca wraz z wyrównaniem. 

 
§ 13 skreśla się w całości. 
§ 14 skreśla się w całości. 
 
W DZIALE II 
 
w § 24 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 
„§ 24. pkt 12 oświadczenie o podjętych studiach na innym kierunku, podjętych 
studiach na innych uczelniach lub ukończonych studiach wyższych wraz z 
oświadczeniem o wnioskowanych i pobieranych stypendiach. 
 
 
W DZIALE IV  
 
§ 36 otrzymuje brzmienie: 
„§ 36. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który: 
1) zajął miejsca od 1 do 3 na mistrzostwach Polski organizowanych przez polskie 

związki sportowe, 
2) zajął miejsca od 1 do 6 na mistrzostwach Europy i Świata, 
3) zajął miejsca od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich, 
4) posiada aktualną I klasę sportową przyznaną przez Polski Związek Sportowy, 
5) osiąga znaczące wyniki sportowe w sporcie akademickim.”. 
 
 
W DZIALE VIII 
 
§ 55 otrzymuje brzmienie: 
„§ 55.1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn 

losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zapomogę może otrzymać student z tytułu: 
1) śmierci członka najbliższej rodziny; 
2) narodzin dziecka studenta; 



3) długotrwałej choroby studenta lub członka jego najbliższej rodziny i związanych z 
tym kosztów leczenia; 

4) trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej klęską żywiołową (np. pożar, 
powódź), wypadkiem lub inną przyczyną losową.  

3. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest 
spowodowana zdarzeniem losowym.”. 

 
 
W DZIALE IX 
 
§ 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 59. W skład Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSZ w 

Raciborzu wchodzą: 
1) przedstawiciele studentów delegowani przez uczelniany organ samorządu 

studenckiego (co najmniej po jednej osobie z każdego instytutu).”. 
 
§ 61 ust.3 skreśla się w całości. 


