Zarządzenie Nr 17/2012
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 12 marca 2012 r.
zmieniające Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
W Regulaminie pomocy materialnej dla studentów stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Rektora PWSZ w Głogowie nr 23/2011 z dnia 23 września 2011r wprowadza się następujące zmiany:

I.

1) w § 5 dodaje się:
ust. 8, o treści
pkt. 1 Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z
następującymi okolicznościami:
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 zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,
renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w
związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
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.
pkt 2 W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód, nie
uwzględnia się dochodu utraconego.
2) w § 5 ust dodaje ust. 9 o treści,
pkt 1 Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku
zaistnienia następujących okoliczności:
1) zakończenia urlopu wychowawczego,
2) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,
renty
rodzinnej
lub
renty
socjalnej,
z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą
gospodarstwa rolnego,
5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
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pkt 2 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód uzyskany w tym roku, dzieli się
go przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli jest
uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.
pkt 3 Zmiana warunków zatrudnienia w ramach tego samego stosunku pracy nie jest
traktowana jako utrata i uzyskanie dochodu.”
3) w § 5 ust dodaje ust. 10 o treści:
pkt 1 W przypadku zmiany w trakcie roku akademickiego dochodu w rodzinie studenta,
mającej wpływ na wysokość i prawo do otrzymywania stypendium socjalnego,
wynikającej z utraty dochodu, uzyskania dochodu, zmiany liczby członków rodziny,
student zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie uczelnię poprzez złożenie
odpowiednich dokumentów wraz z wnioskiem korygującym. Załącznik nr 7 do
Regulaminu
pkt 2 W przypadku utraty dochodu, przyznanie bądź zwiększenie świadczeń
wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 uzależnione będzie od tego, czy w puli środków
przeznaczonych na dane stypendium pozostały pieniądze do rozdysponowania.
II w § 11
1) ust. 1, pkt 1 a) otrzymuje nowe brzmienie:
Zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o
dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierające informacje o
wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku,”
2) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
Zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające
informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
3) ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:
W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub
członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany,
4) dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub
członka rodziny studenta z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód
został osiągnięty

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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