Zarządzenie Nr 3/2012
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 stycznia 2012 roku
w sprawie regulaminu szczegółowego ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach z rozliczeniem semestralnym

Na podstawie art. 179 ust. 5 oraz 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dz.U.
Nr 205, poz. 1212), wprowadza się regulamin szczegółowy ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego z rozliczeniem semestralnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Regulamin szczegółowy ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.
§2
Do studentów z rozliczeniem semestralnym ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego
i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego
2011/2012 nie stosuje się regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do
zarządzenia Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie regulaminu przyznawania
pomocy materialnej studentom w zakresie unormowanym regulaminem szczegółowym o którym
mowa w § 1.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego oraz stypendium
socjalnego w zwiększonej wysokości w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla
studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z rozliczeniem semestralnym,
przyjęty w trybie art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

§1

Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z rozliczeniem semestralnym,
zwani dalej także studentami, składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na
semestr letni roku akademickiego 2011/2012 w terminie do dnia 10 marca 2012r.
§2
1. Stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 dla studentów
z rozliczeniem semestralnym przyznawane jest na wniosek studenta.
2. Stypendium socjalne może otrzymywać student z rozliczeniem semestralnym będący
w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawnia tego studenta do ubiegania się o takie stypendium.
3. Student z rozliczeniem semestralnym ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego
na semestr letni roku akademickiego 2011/2012, składa w terminie określonym w § 1
w dziekanacie właściwego wydziału wniosek o przyznanie stypendium socjalnego który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu szczegółowego oraz:
1) w przypadku gdy student składał wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na
semestr zimowy roku akademickiego 2011/2012:
a) zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie członków rodziny
o dochodzie podlegającym opodatkowaniu stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu szczegółowego,
b) oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu szczegółowego,
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c) oświadczenie członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu
szczegółowego (w przypadku prowadzenia takiej działalności).
d) zaświadczenie albo oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego
regulaminu szczegółowego o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.
(za wyjątkiem osób osiągających rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym)
2) w przypadku gdy student nie składał wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
na semestr zimowy roku akademickiego 2011/2012: pełen komplet dokumentów
określony w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu
Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25
sierpnia 2011 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
studentom, ze zmianami wynikającymi z niniejszego regulaminu szczegółowego.
4. Data przyjęcia kompletu wymaganych dokumentów określonych w ust 3 pkt 1) albo pkt 2)
jest odnotowywana przez pracownika dziekanatu na wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego.
5. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto
przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego
dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego
poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.
6. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów (netto)
poszczególnych członków rodziny studenta. Jako dochód netto przyjmuje się przychód
podlegający opodatkowaniu pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek
dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania
przychodu, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Miesięczny 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.
Wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta oblicza się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006
nr 139 poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy
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o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1212).
7. W przypadku utraty dochodu, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na
który ma być przyznane stypendium lub po tym roku, ustalając dochód nie uwzględnia się
dochodu utraconego.
8. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,
na który ma być przyznane stypendium, ustalając dochód uzyskany przez daną osobę
w tym roku kalendarzowym, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten
został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium
socjalnego.
9. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki, na który ma być przyznane stypendium, dochód ustala się na podstawie
dochodu danej osoby, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest
uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.
10.Jeżeli uzyskanie lub utrata dochodu ma miejsce w trakcie roku akademickiego student
z rozliczeniem semestralnym powinien złożyć wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,
który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu szczegółowego.
11. W razie utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się od pierwszego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej
jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o którym mowa w ust 11.
12.W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego,
stypendium nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od
miesiąca, w którym dochód został uzyskany.
13. Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta określa załącznik nr 7
do niniejszego regulaminu szczegółowego.
§3

Stypendium socjalne albo stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dla studentów
z rozliczeniem semestralnym w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 jest
wypłacane co miesiąc. Przy czym stypendium socjalne albo stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości za miesiąc marzec 2012r. może zostać wypłacone łącznie ze
stypendium za miesiąc kwiecień 2012r.
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§4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem szczegółowym stosuje się
odpowiednio postanowienia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego

Jana

Kochanowskiego

w

Kielcach,

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 59/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie
regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.
§5

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach do spraw normowanych niniejszym
regulaminem szczegółowego stosuje się następujące formularze i wzory stanowiące
załącznik do niniejszego regulaminu szczegółowego.
załącznik nr 1

- wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,

załącznik nr 2

- oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegających opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
30b,

30c

i

30e

ustawy

z

dnia

26.07.1991

roku

o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki 2011/2012
załącznik nr 3

-

oświadczenie

członka

rodziny

o

źródłach

uzyskiwanego

dochodu

opodatkowanego
załącznik nr 4

- oświadczenie członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą

załącznik nr 5

- oświadczenie członków rodziny o wysokości składki na ubezpieczenie
zdrowotne

załącznik nr 6

- wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

załącznik nr 7

- zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta.
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