Zarządzenie Nr 61/16
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 3 października 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 69/15 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. W Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej
stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 69/15 z dn. 25 września 2015 r. z późn. zm
(j.t w zarz. 6/11), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w §14 pkt 2,”
2) § 17 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d ) w brzmieniu
„d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, lub”
3) § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta, członka rodziny studenta, dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki, ustalając dochód członka rodziny, studenta ,dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których
dochód ten był uzyskiwany, jeśli dochód ten jest uzyskiwany w okresie , na który ustalane lub
weryfikowane jest prawo do świadczeń.”
4) § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta, członka rodziny studenta, lub dziecko
pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki, dochód ich ustala się na podstawie dochodu studenta, członka rodziny studenta,
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego
dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli
dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do
świadczeń rodzinnych.”

5) § 20 ust. 6 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym.”
6) W § 20 ust. 7 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27
lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym,”
7) § 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na
pierwszy rok studiów roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady
międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu
ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.”
8) § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeśli wniosek o przyznanie pomocy materialnej nie spełnia wymogów określonych w
regulaminie Dziekan/WKS wzywa studenta do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty
doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”
9) Załącznik nr 1 uzyskuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
10) Załącznik nr 8 uzyskuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
11) Załącznik nr 13 uzyskuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
12) Załącznik nr 14 uzyskuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
13) Dodaje się załącznik nr 16 stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów PŚk
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Decyzje ws. przyznania świadczeń pomocy materialnej wydane przed wejściem
w życie niniejszego zarządzenia pozostają w mocy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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