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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ 
Nr 45 2007z dnia 29 listopada 2007 r. 

 
REGULAMIN WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 1. Student może się ubiegać o pomoc materialną ze środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie Uczelni w formie zapomogi lub stypendium socjalnego z 
własnego funduszu stypendialnego PWSZ w Raciborzu zwanego dalej „stypendium 
socjalnym”. 
 
§ 2. 1.Świadczenia, o których mowa w § 1 są przyznawane przez Komisję 
Stypendialną PWSZ, a w zakresie odwołania od decyzji tej komisji – Odwoławczą 
Komisję Stypendialną PWSZ. 
2. Komisję Stypendialną PWSZ oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną PWSZ 
powołuje rektor. Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna PWSZ 
jest powoływana i działa w trybie § 5, § 59 i 60 REGULAMINU POMOCY 
MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH 
I NIESTACJONARNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W 
RACIBORZU przyjętego Uchwałą Senatu PWSZ (Nr 68/2005 dnia 23 listopada 
2005r. z późn. zmianami). 
 
§ 3. Świadczenia, o których mowa w § 1 są przyznawane na wniosek studenta. 
 
§ 4. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję 
Stypendialną podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich 
upoważnienia wiceprzewodniczący. 
 
§ 5.. W ramach nadzoru rektor może uchylić decyzję odpowiednio Komisji 
Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) 
lub przepisami powyższego regulaminu. 
 
 
II. POMOC MATERIALNA  
 
§ 6. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej. 
 
§ 7. 1. Świadczenie, o których mowa w § 1 jest przyznawane w formie świadczenia 
jednorazowego bądź świadczenia miesięcznego, które przysługuje na okres 
9 miesięcy i jest przyznawane raz na rok akademicki. 
2. Świadczenie, o których mowa wyżej jest wypłacane z góry do 15 dnia miesiąca 
przelewem na konto studenta. 
 
§ 8. Student studiujący na kilku kierunkach studiów może ubiegać się o świadczenia 
pomocy materialnej– tylko na jednym wybranym kierunku. 
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§ 9. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę 
na drugim kierunku, nie przysługuje stypendium socjalne. 
 
§ 10. 1 Pomoc materialna zostaje wstrzymana studentowi, który: 

 1) nie podjął studiów, 
 2) zrezygnował z nauki, 
 3) został skreślony z listy studentów, 
 4) uzyskał zgodę na urlop, 
 5) ukończył studia, 
 6) został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, 
 7) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych 

danych; wówczas świadczenia otrzymane przez studenta podlegają zwrotowi 
na Fundusz Pomocy Materialnej Uczelni, niezależnie od odpowiedzialności 
karnej i dyscyplinarnej. 

2. Rektor Uczelni może zawiesić do wyjaśnienia wypłatę pomocy materialnej, o której 
mowa w § 1 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. 

 
§ 11. Wielkość przyznanego świadczenia uzależniona jest od wielkości własnego 
funduszu stypendialnego PWSZ w Raciborzu, ilości uprawnionych studentów 
oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie każdego zakwalifikowanego studenta. 
 
§ 12. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubieganie się o stypendium 
socjalne, ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 
studenckiego. 
 
§ 13. 1. Wysokość dochodu, o której mowa w § 12, nie może być niższa niż kwota, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami), oraz wyższa niż suma 
kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późniejszymi zmianami). 
2. Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium 
socjalne, w każdym roku akademickim jest umieszczona na stronie internetowej 
Uczelni oraz tablicy informacyjnej dotyczącej pomocy materialnej w gmachu 
głównym PWSZ.  

 
§ 14. Wysokość dochodu osób prowadzących gospodarstwo rolne, ustala się 
na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dn. 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.) – obecnie jest to 
1086 zł. rocznie. 
 
§ 15. 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 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255). 
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§ 16. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania 
się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

 1) studenta, 
 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok 
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek, 
 3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące 
na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku 
życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, 
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. W przypadku, gdy student jest 
samodzielny finansowo i nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego 
gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich, nie bierze się pod 
uwagę osób wymienionych w pkt 3) (oraz ich dochodów) przy ustalaniu sytuacji 
materialnej studenta. 
 

§ 17.1.Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia 
łącznie następujące warunki: 

 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 
 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 złożenia wniosku o przyznanie 
stypendium, 
 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego 
z rodzicami lub jednym z nich. 

2.Wprowadza się definicję utraty dochodu – oznacza to utratę dochodu  
spowodowaną: 
 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
 2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
 4) utratą emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
 5) nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń 
alimentacyjnych, 
 6) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
 7) wydzierżawienie gospodarstwa rolnego. 
 

§ 18.1. Za dochód w rodzinie studenta, po odliczeniu kwot alimentów, świadczonych 
na rzecz innych osób, uważa się przychody podlegające opodatkowaniu 
na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, pomniejszone o koszt uzyskania przychodu, należny 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 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 



 4

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny podatek 
dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
3. Inne dochody niepodlegajace opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych: 

1) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin, 
2) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane 
na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin, 
3) świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach 
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym żołnierzom zastępczej 
służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
4) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny 
określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
5) świadczenia pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym  
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, 
6) emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku 
działań wojennych w latach 1939 – 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie 
 niewypałów i niewybuchów, 
7) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia 
otrzymywane przez członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 
inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 
Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 do 1945, otrzymywane z zagranicy, 
8) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
9) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw 
obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji 
finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, przyznanych 
na podstawie jednostronnych deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra 
lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych 
środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego 
do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, 
którym służyć ma ta pomoc, 
10) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych 
mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej 
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych 
dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach 
sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 
(Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94,późn.zm.1), 
11) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i 
pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza 
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił 
państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom 
terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, 
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policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 
12) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży  
Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te 
uzyskały dochód, 
13) wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu 
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
14) alimenty na rzecz dzieci, 
15) stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym  
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia 
przyznawane uczniom lub studentom, 
16) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem 
obowiązków społecznych i obywatelskich, 
17) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w 
budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie 
rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu 
wyżywienia tych osób, 
18) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 
203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), 
19) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie 
zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach 
o specjalnych strefach ekonomicznych, 
20) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o 
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 
21) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 
22) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora, 
23) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego. 
24) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone 
odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na 
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
25) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne), 
26) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 
 

§ 19. Do dochodu studenta lub jego rodziny nie wlicza się m.in.: 
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznawanych na podstawie 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
2) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (tzw. stypendia unijne), 
3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 
329, z późn. zm. 3)), 
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4) świadczeń rodzinnych, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
5) świadczeń przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 
6) dodatków mieszkaniowych, 
7) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
8) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób. 

§ 20. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa w terminie ustalonym 
przez rektora wniosek udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami i 
oświadczeniami. Wystarczające jest złożenie jednego wniosku o pomoc materialną 
dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Raciborzu. 
W zależności od sytuacji rodzinnej i rodzaju osiąganych dochodów są to następujące 
dokumenty: 

1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego 
członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje 
o: 
a) wysokości dochodu, 
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 
d) wysokości należnego podatku; 
2) oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności 
informacje o: 
a) wysokości dochodu, 
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. 
Dochód deklarowany w oświadczeniu  nie może być niższy od kwoty 
odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku 
dochodowego i składki  na ubezpieczenie zdrowotne; 
3) zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy o dochodzie 
z gospodarstwa rolnego; 
4) w przypadku rozwodu rodziców - ksero wyroku sądowego w sprawie rozwodu i 
wysokości alimentów, 
5) w przypadku śmierci rodziców – ksero aktu zgonu, 
6) ksero stron 2,3,4,5 dowodu osobistego przynajmniej jednego z rodziców 
lub ksero „nowego” dowodu rodziców i ksero aktów urodzenia studenta oraz jego 
rodzeństwa, 
7) w przypadku studenta pozostającego w związku małżeńskim – ksero aktu 
ślubu, 
8) jeśli student posiada dzieci – ksero ich aktów urodzenia, 
9) zaświadczenia o nauce pełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta, 
10) zaświadczenia o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
11) inne zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną i 
materialną studenta. 
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. 
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§ 21. Przedstawione przez studenta zaświadczenia i oświadczenia podlegają ocenie 
Komisji Stypendialnej w zakresie wiarygodności i rzetelności. Komisja Stypendialna 
ma prawo zażądać od studenta dodatkowych zaświadczeń i oświadczeń 
potwierdzających jego sytuację rodzinną i materialną lub wezwać studenta w celu 
złożenia wyjaśnień. 
 
§ 22.1. 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 

 
§ 23. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim w kwocie 
ustalonej przez Komisję Stypendialną. 
 
§ 24. Zapomoga przyznawana jest na pisemny wniosek studenta, udokumentowany 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
 
§ 25. Wysokość zapomogi nie może być większa niż 50 % najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu ustalonego w 
przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§ 26. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki własnego funduszu 

stypendialnego przeznaczone na pomoc materialną dla studentów przechodzą na 
rok następny. 

 
§ 27. 1. Od decyzji Komisji Stypendialnej PWSZ studentowi przysługuje prawo 
odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSZ w ciągu 14 dni od daty 
ogłoszenia tych decyzji (na tablicy ogłoszeń). 
2. W sprawach pomocy materialnej nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
decyzję podejmuje rektor. 
 
§ 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
 


