Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora WSS z dnia 10.09.2021.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ
DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY SPORTU
w roku akademickim 2021/22
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły
Sportu we Wrocławiu, finansowanych z funduszu stypendialnego, o którym mowa w ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Student może ubiegać się w uczelni o pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora,
4) zapomogi.
2. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za znaczące
osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do innych świadczeń
pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy
samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
3. Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się do:
- studentów będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi,
którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali
pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych,
- studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo
będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania
lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.
4. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później, mają prawo do
ubiegania się o świadczenia, o których mowa w § 1 na zasadach określonych w art. 324 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz.85, z późn.
zm.).
5. Wnioski o przyznanie świadczeń i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń w
języku obcym należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
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§2
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może w danym roku
akademickim otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych,
stypendium rektora, zapomogę i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na
jednym, wskazanym przez studenta, kierunku studiów.
2. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i
zapomoga:
1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych
studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (72 miesiące), przy czym
do tego okresu wlicza się wszystkie lata studiów (w tym każdy rozpoczęty i nie
ukończony lub przerwany rok studiów – niezależnie od kierunku i uczelni), a nie lata (lub
miesiące), w których stypendia były pobierane. Powyższy termin 6 lat biegnie również
wówczas, gdy student przebywa na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach (posiada
status studenta),
2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera
albo równorzędny albo licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie
podejmuje studia pierwszego stopnia.
3. Przepisy ust.2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
§3
1. Podziału dotacji przyznanej z budżetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów
dokonuje rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.
2. W porozumieniu z samorządem studentów rektor może zdecydować o skróceniu terminów
uprawnień do stypendiów, bądź o obniżeniu kwot przyznanych stypendiów, jeśli powstałoby
zagrożenie braku środków na wypłaty stypendiów w kolejnych miesiącach.
3. Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora dla studenta nie może
być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.
4. Środki z dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów, przyznawane w liczbie nie
większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni,
stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia
socjalne oraz zapomogi.
§4
1. Kategorie przetwarzanych przez uczelnię danych: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, data
urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania i korespondencyjny, wykształcenie, rodzaj i nazwa
ukończonej szkoły, numer telefonu, adres e-mail, imiona rodziców, dochody studenta, członków
jego rodziny, źródła ich uzyskiwania oraz informacje o stanie osobowym rodziny w przypadku
ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogę.
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2. Wszystkie informacje zawarte we wnioskach o pomoc materialną objęte są ochroną dóbr
osobistych.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
§5
1. Studenci ubiegający się o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych
zobowiązani są do złożenia wniosku do dnia 25 października 2021 r.
2. Studenci ubiegający się o stypendium rektora zobowiązani są do złożenia wniosku, w
nieprzekraczalnym terminie, do dnia 29 października 2021 r.
3. Student może w danym roku akademickim otrzymywać stypendia przez okres do 10 miesięcy
(od października do lipca).
4. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
5. Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne,
zgodne ze stanem faktycznym, przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.
W tym celu student winien dostarczyć zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich źródłach
dochodów w rodzinie oraz na bieżąco zgłaszać wszelkie zmiany w sytuacji materialnej w
rodzinie studenta.
6. Student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej przedkłada oryginały zaświadczeń
oraz oryginały pozostałych dokumentów lub uwierzytelnioną kopię tych dokumentów.
Kserokopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik dziekanatu pod warunkiem okazania
oryginału dokumentu.
7. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku uczelnia wzywa studenta do poprawienia lub
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W uzasadnionych
przypadkach termin uzupełnienia wniosku może zostać ustalony na okres dłuższy niż 7 dni
(jeżeli zwłoka wynika z konieczności dostarczenia dokumentu o dochodzie uzyskanym lub
innego dokumentu). W przypadku niezastosowania się do wezwania, wniosek pozostawia się
bez rozpoznania.
8. Świadczenia są przyznawane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
9. Wnioski złożone po terminie będą przyjmowane do 10 dnia każdego miesiąca i zostaną
rozpatrzone od miesiąca, w którym zostały złożone. Za właściwe skompletowanie dokumentów
odpowiedzialny jest student.
§6
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust.1 pkt. 1-4 są przyznawane są przez rektora, na pisemny
wniosek studenta, w terminach określonych w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, są
przyznawane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną.
3. Przyznanie świadczenia oraz odmowa ich przyznania następują w drodze decyzji
administracyjnej.
3

4. Wypłata świadczeń może odbyć się wyłącznie poprzez przelew na indywidualne konto bankowe
studenta.
5. W przypadku zmiany numeru konta bankowego student jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania dziekanatu i podania nowego numeru konta.
6. Stypendia wypłacane są co miesiąc od 20 dnia każdego miesiąca. W semestrze zimowym
stypendia za październik i listopad mogą być wypłacone w grudniu.
7. Odbiór decyzji administracyjnej stanowi podstawę do wypłaty świadczeń.
ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ
§7
1. Stypendium uzyskane przez studenta na podstawie podanych przez niego nieprawdziwych
danych podlega zwrotowi w całości, a sprawa może być skierowana do postępowania
dyscyplinarnego.
2. Zwrotu kwoty nienależnego stypendium należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
decyzji.
3. Student traci prawo do przyznanego stypendium:
- w przypadku skreślenia z listy studentów,
- w przypadku rezygnacji ze studiów,
- w przypadku zawieszenia w prawach studenta,
- w przypadku udzielenia urlopu,
- w przypadku uzyskania stypendium na podstawie nieprawdziwych danych,
- w przypadku uzyskania pomocy materialnej na innej uczelni,
- w przypadku upływu okresu 6 lat, w którym mógł pobierać świadczenia,
- w przypadku uzyskania tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
licencjata, inżyniera albo równorzędnego, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
4. Utrata stypendium następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym zaistniały powyższe
okoliczności.
5. Studentowi, który złożył egzamin dyplomowy przed upływem terminu do którego zostało
przyznane stypendium ostatnie świadczenia pomocy materialnej wypłacane są za miesiąc, w
którym odbył się egzamin dyplomowy.
6. Studenci, którzy powtarzają rok/semestr studiów mogą otrzymać jedynie stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.
§8
1. Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku akademickiego w
przypadku:
a) zmiany liczby członków rodziny,
b) uzyskania lub utraty dochodu.
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2. W przypadku, gdy sytuacja materialna studenta lub studenta i jego rodziny ulegnie zmianie
(nastąpi utrata lub/i uzyskanie dochodu), student powinien niezwłocznie złożyć w dziekanacie
wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik 6).
3. Student składający wniosek o ponowne przeliczenie dochodu, nabywa lub traci prawo do
stypendium socjalnego od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do
stypendium lub obniżenie jego wysokości, stypendium nie przysługuje lub przysługuje w niższej
wysokości od kolejnego miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym
nastąpiło uzyskanie dochodu. Kwota wypłacanego stypendium lub różnicy wysokości
stypendium, po utracie prawa do stypendium lub zmianie jego wysokości, stanowi stypendium
nienależne i podlega zwrotowi na rachunek funduszu stypendialnego uczelni. Zwrotu kwoty
nienależnego stypendium należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Na
wniosek studenta skierowany do rektora i złożony w dziekanacie, zwrotu można dokonać w
ratach – decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
STYPENDIUM SOCJALNE
§9
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej od
pierwszego do ostatniego roku studiów.
2. Student starający się o stypendium socjalne składa, w wyznaczonym terminie, wniosek
(załącznik 1) oraz komplet dokumentów pozwalających ustalić sytuację materialną studenta lub
studenta i jego rodziny.
3. Wszystkie dochody (z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego), powinny być
potwierdzone odpowiednimi dokumentami wydanymi przez właściwe urzędy oraz stosownymi
oświadczeniami (załączniki 1a, 1b, 1c, 1d).
4. Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do ubiegania się o stypendium socjalne znajduje
się w załączniku 5.
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania
stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, tj. 528 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i
rodziny.
6. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać
studentowi stypendium socjalne jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i
majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione, a student udokumentował źródła
utrzymania.
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§ 10
1. Każdy pełnoletni członek rodziny studenta jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z
urzędu skarbowego o dochodach.
2. W przypadku, gdy na dzień składania wniosku członek rodziny jest pełnoletni, a w 2020 r. był
niepełnoletni musi przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego.
3. Każda sytuacja braku dochodu musi być udokumentowana zaświadczeniem z urzędu
skarbowego o braku dochodów, aktualnym zaświadczeniem z właściwego urzędu pracy o
zarejestrowaniu studenta, członka rodziny studenta jako osoby bezrobotnej lub oświadczeniem
o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza nim (załącznik 1d), w okresie rozpatrywanym, wraz z
potwierdzoną przez właściwy urząd kopią zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 11
1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium socjalne, nie może być mniejsza niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2
ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r, poz.1876, z późn. zm.) oraz
większa 1,30 sumy 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. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.), ustala rektor w
porozumieniu z samorządem studenckim.
2. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód studenta lub studenta i jego
rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być
przyznane (z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego).
3. Dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a
następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie
studenta.
4. Skład rodziny studenta oraz sytuację materialną określa się na dzień składania wniosku.
5. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta (także w przypadku posiadania
wspólnego dziecka), konkubenta rodzica studenta, a także małżonka rodzica studenta,
niebędącego rodzicem studenta w znaczeniu prawnym (tj. rodzicem biologicznym lub rodzicem
z przysposobienia), opiekunem prawnym lub faktycznym studenta - nawet jeśli prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe ze studentem lub ma wspólne dzieci z rodzicem studenta,
dziadków, teściów, dalszych krewnych.
6. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta wylicza pracownik uczelni.
7. Student ubiegający się o stypendium socjalne ma prawo wglądu do tych obliczeń w dziekanacie.
§ 12
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) studenta,
2) małżonka studenta,
6

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt.1)-3), 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.
2. Do dochodów rodziny studenta wlicza się:
• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27 (podatek według skali
podatkowej), art.30b (podatek od dochodu m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
lub pochodnych instrumentów), art.30c (podatek liniowy od dochodu z działalności
gospodarczej), art.30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i art.30f
(podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1128, z późn. zm.)
pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki
na ubezpieczenie zdrowotne,
• dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2020 r.poz.1905, z późn. zm.),
• inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych (wykaz znajduje się w załączniku 1a).
3. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym osiągała również dochody opodatkowane na zasadach
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, dochody te
podlegają uwzględnieniu w dochodzie rodziny.
§ 13
1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania
dochodów osiąganych przez te osoby oraz 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, jeżeli spełnia
jeden z następujących warunków:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci własne/małżonka,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w 2020 r. oraz w roku
bieżącym, w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia nie jest mniejszy od
kwoty 930,35 zł.
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2. Student, o którym mowa w ust. 1 składa oświadczenie (załącznik 1c), że nie prowadzi
wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub
faktycznych.
3. Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku
podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Stałe źródło dochodu dokumentuje się przedstawiając
m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło),
decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, orzeczenie sądu zasądzające alimenty i inne.
Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
4. W przypadku, gdy student zawarł związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego
dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną, w celu
ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić dochody małżonka za ten rok.
§ 14
1. Za opiekuna prawnego rodziny studenta uznaje się osoby, które dla udowodnienia tego faktu
mogą przedłożyć orzeczenie sądu rodzinnego. Dochody tych osób wlicza się do dochodu
rodziny studenta.
2. Za opiekuna faktycznego uważa się osobę, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach
określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. osobę faktycznie opiekującą się
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
3. Za opiekuna prawnego rodziny studenta nie uznaje się osoby, która orzeczeniem sądu sprawuje
tylko kuratelę nad członkiem (członkami) rodziny studenta.
4. Świadczenie nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone
na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd chyba, że:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i
nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
§ 15
1. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej
opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych
lub kartą podatkową (rozliczane m.in. na podstawie PIT: 28, 28A, 28B i 16A z załącznikami),
przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze
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obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
2. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji.
3. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę.
Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny
przebywającego w tej instytucji.
4. W przypadku, gdy członek rodziny studenta zaginął, student dołącza zaświadczenie właściwej w
sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta lub w
przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji.
5. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z
którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
6. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o
zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
§ 16
1. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny
w 2020 roku, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w
wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333, Dz. U. z 2018 r. poz. 1588 i 1669 ). Na zaświadczeniu z
Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że w roku 2020 dana osoba była właścicielem
gospodarstwa o podanej wielkości.
2. Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.
3. Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich
uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
4. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę,
z wyjątkiem: ziemi oddanej w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy, zawartej zgodnie
przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
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oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników rozumie się umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i
zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą z osobą niebędącą:
1) małżonkiem wydzierżawiającego (małżonkiem emeryta lub rencisty),
2) jego zstępnym lub pasierbem,
3) małżonkiem zstępnego lub pasierba,
4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym (z emerytem lub rencistą) we wspólnym
gospodarstwie domowym,
5) małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym (z emerytem lub rencistą) we wspólnym
gospodarstwie domowym.
6. Ustalając dochód uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na
zasadach, o których mowa w ust. 5, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
7. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się
dochody nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty
strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta za ten rok należy uwzględnić dochód z
gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę strukturalną
za pozostałe miesiące roku. Tak wyliczony dochód dzieli się przez 12 miesięcy.
8. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych
dochody te sumuje się.
9. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
333, z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1
wspomnianej ustawy, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo
jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
§ 17
1. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, w dochodzie rodziny studenta uwzględnia się
kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka
jego rodziny.
2. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny,
od dochodu odejmuje się kwotę zapłaconych alimentów.
3. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub
otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub
ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę do ustalenia prawa do
świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.
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4. Jeżeli rodzic studenta lub student, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest
jednocześnie opiekunem prawnym innego dziecka, w dochodzie jego rodziny nie uwzględnia się
dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie członków rodziny nie uwzględnia
się tego dziecka.
IV Zmiany w dochodach (utrata i uzyskanie dochodu)
§ 18
1. W przypadku utraty dochodu w 2020 roku lub po 2020 roku nie uwzględnia się dochodu
utraconego, a kwota osiągnięta w roku 2020 z tego źródła nie jest liczona. Dochód utracony
należy udokumentować (świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu lub inny
dokument potwierdzający fakt utraty dochodu i jego wysokość (np. pracodawca, ZUS)
2. W przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – oświadczenie
członka rodziny o wysokości utraconego dochodu oraz zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub
zawieszeniu działalności gospodarczej.
Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej lub
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2020 r. poz. 419, z późn. zm.),
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 26 z późn. zm ) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266),
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do
tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
8) utratą świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
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11) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych
z powodu przeciwdziałania COVID-19.
Uzyskanie dochodu może być spowodowana wyłącznie:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303),
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania w
rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z
2020 r. poz.174) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz.266),
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
Dochód uzyskany w 2020 roku jest to dochód, który pojawił się 2020 roku i jest uzyskiwany w
momencie składania wniosku o stypendium socjalne. Student zobowiązany jest do złożenia dokumentu
określającego fakt i datę uzyskania dochodu, wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu
netto oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja
w sprawie przyznania renty, dokument potwierdzający fakt rozpoczęcia lub wznowiena działalności …)
Dochód uzyskany po 2020 roku jest to dochód, który pojawił się po 2020 roku, jest uzyskiwany w
momencie składania wniosku o stypendium socjalne. Do wniosku należy dołączyć dokument
określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta z
pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty ((np.
zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty, dokument potwierdzający fakt
rozpoczęcia lub wznowiena działalności …).
Przepisów o ,,utracie” i ,,uzyskaniu dochodu” nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności
gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia
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utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło
lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.
§ 19
1. Do składu rodziny studenta nie wlicza się rodzica, jeśli:
- rodzic nie żyje (akt zgonu),
- rodzic zaginął (zaświadczenie z policji),
- rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia),
- rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty),
- rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz
tego dziecka,
- powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI
§ 20
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości (np. z powodu bycia sierotą, wychowankiem instytucjonalnej pieczy
zastępczej, długotrwałej lub ciężkiej choroby swojej lub członka najbliższej rodziny, w przypadku,
gdy członkiem rodziny studenta pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
jest osoba legitymująca się orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności).
2. Jeżeli w trakcie roku akademickiego, student, który spełnia kryteria do uzyskania stypendium
socjalnego, uzyska szczególny powód do zwiększenia wysokości stypendium socjalnego, ma
prawo do złożenia w dziekanacie wniosku do rektora o przyznanie zwiększenia wysokości
stypendium socjalnego. W takiej sytuacji zwiększenie wysokości stypendium socjalnego
przyznaje się studentowi od miesiąca, w którym złoży do dziekanatu wniosek.
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§ 21
1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa
w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
2. Student starający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa wniosek
(załącznik 2) wraz z kopią właściwego, aktualnego, orzeczenia (oryginał do wglądu).
3. W przypadku, gdy ważność orzeczenia kończy się w trakcie roku akademickiego, stypendium to
przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. Aby
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nadal otrzymywać stypendium student musi złożyć kolejny wniosek wraz z kopią aktualnego
orzeczenia (oryginał do wglądu).
4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego po
stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, w
którym złożono wniosek.
STYPENDIUM REKTORA
§ 22
1. Stypendium rektora może otrzymać student, który złożył wniosek (załącznik 3), zaliczył co
najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub uzyskał w poprzednim roku
akademickim wyróżniające wyniki w nauce (nie niższej niż 4,20). Wnioski o przyznanie
stypendium składa się w terminie do 29 października 2021 roku.
2. Stypendium przyznawane jest na okres do 10 miesięcy. Liczba oraz wysokość stypendiów będzie
uzależniona od ilości złożonych wniosków.
3. Studentowi, który powtarzał rok nie przysługuje stypendium rektora.
4. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia
egzaminu maturalnego, który jest:
- laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
- medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie.
ZAPOMOGA
§ 23
1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji życiowej (załącznik 4).
2. Za trudną sytuację uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w
szczególności: nieszczęśliwy wypadek lub poważną chorobę studenta lub członka rodziny
studenta, śmierć członka najbliższej rodziny, szkody spowodowane klęską żywiołową, ciężka,
przewlekła choroba, urodzenie dziecka.
3. Przez nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w ust. 2 rozumie się zdarzenie nagłe, niezależne
od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec.
4. Składając wniosek o zapomogę student ma obowiązek udowodnienia okoliczności stanowiących
podstawę wniosku. Wnioski nieudokumentowane nie będą rozpatrywane.
5. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są w szczególności: dokumenty z urzędu stanu
cywilnego, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z policji, inne zaświadczenia właściwych
instytucji i urzędów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku.
6. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
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7. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy na tą samą okoliczność.
WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU POMOCY MATERIALNEJ
§ 24
załącznik 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
załącznik 1a - Oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodach
załącznik 1b - Oświadczenie o utracie dochodu
załącznik 1c -Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z
rodziców
załącznik 1d - Oświadczenie o braku dochodów i braku rejestracji w Urzędzie Pracy
załącznik 2 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
załącznik 3 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora
załącznik 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi
załącznik 5 – Wykaz dokumentów
załącznik 6 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik 7 – Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej
załącznik 8 – Oświadczenie o niedołączeniu zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 25
1. Sprawy nieuwzględnione w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Rektora.
2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
oraz Regulamin studiów WSS.
3. Traci moc dotychczasowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów WSS.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.10.2021 r.

Rektor
Wyższej Szkoły Sportu
dr Łukasz Panfil
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