Zarządzenie nr 144
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 września 2017 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
Na podstawie art. 186 ust. 1, w związku z art. 202 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.)
w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego
zarządzam, co następuje:
§1
1. W „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr 77 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustalania
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Śląskiego, ze zmianami w zarządzeniach Rektora UŚ: nr 8 z dnia 15 lutego
2012 r., nr 99 z dnia 3 sierpnia 2012 r., nr 116 z dnia 10 września 2012 r., nr 128 z dnia 24
września 2013 r., nr 159 z dnia 10 grudnia 2013 r., nr 139 z dnia 24 września 2014 r.,
nr 159 z dnia 17 października 2014 r. nr 186 z dnia 16 grudnia 2014 r. oraz nr 135 z dnia 23
września 2015.; nr 92 z dnia 21 września 2016 r. oraz nr 98 z dnia 29 września 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1
a) pkt. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Regulamin studiów – „Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r. „
b) pkt. 19 otrzymuje brzmienie:
„ 19. Gospodarstwo rolne – obszar gruntów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, ze zm.), 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”,
2) w § 3
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od decyzji Dziekana/Prodziekana studentowi nie przysługuje odwołanie, jednakże
student niezadowolony z decyzji może się zwrócić do Rektora z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy”.
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umotywowany wniosek, o którym mowa w ust. 3 student składa za pośrednictwem
Dziekana w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w dziekanacie swojego wydziału”.
3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Stypendia, o których mowa w ust. 1 są przyznawane na semestr, bez konieczności
składania odrębnego wniosku w semestrze letnim, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1. Wysokość
wszystkich świadczeń w każdym semestrze może ulec zmianie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1-5 i
ust. 5 oraz § 17 ust. 4.”
4) w § 6
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Student traci prawo do stypendiów: socjalnego, dodatku mieszkaniowego i specjalnego
poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z § 29 ust. 3
regulaminu studiów obowiązany jest złożyć pracę dyplomową”.
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Stypendia: socjalne, dodatek mieszkaniowy i specjalne nie przysługują studentowi, który
w danym roku akademickim przebywa na urlopie dziekańskim rocznym lub urlopie
semestralnym (wynikającym z powtarzania semestru), o których mowa w § 28 regulaminu
studiów. Świadczenia te przysługują w czasie przebywania studenta na urlopie zdrowotnym,
wychowawczym a także urlopie dziekańskim krótkoterminowym”.
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku studenta, który nie zaliczył semestru, a któremu dziekan przyznał urlop
dziekański roczny ze skutkiem wstecznym na podstawie § 28 ust. 5 zdanie drugie regulaminu
studiów zobowiązany jest do zwrotu stypendiów, które pobrał przed podjęciem decyzji
o przyznaniu tego urlopu. W przypadku przyznania urlopu zdrowotnego lub wychowawczego ze
skutkiem wstecznym student nie jest zobowiązany do zwrotu stypendiów pobranych przed
podjęciem decyzji o przyznaniu tych urlopów”.

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej ulega zawieszeniu w razie
wymierzenia studentowi prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej kary przewidzianej
w art. 212 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016
r., poz.1842, ze zm.)”.
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6) w § 8
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się
o stypendium socjalne, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930, ze zm.) oraz
wyższa niż 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 2016 r., poz.1518, ze zm.)”.
b) ust. 4 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz.2032, ze zm.).

7) w § 10
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 student jest
zobowiązany złożyć załącznik nr 1E - zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do
stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego z zastrzeżeniem ust. 2.”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. W przypadku, gdy wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniające do
otrzymania stypendium socjalnego ulegnie zmianie, student otrzyma stypendium
w odpowiednio zmienionej wysokości lub traci prawo do jego uzyskania”.
8) w § 14 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub
4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990, ze zm.)”
9) w § 15 ust. 1
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1 uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym, oraz ”
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. zaliczył rok studiów do 25 września lub 15 marca w przypadku studiów kończących się
w semestrze zimowym, zgodnie z § 21 ust. 5 regulaminu studiów”
10) w § 17 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„ 3a. Wraz z listami rankingowym składanymi do 5 kwietnia dziekanat podaje również liczbę
studentów rozpoczynających i kontynuujących studia drugiego stopnia na danym kierunku
w danym roku akademickim”
11) w § 18
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Średnia ocen do stypendium rektora stanowi średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen
końcowych modułów uzyskanych w poprzednim roku studiów. Do średniej ocen nie wlicza
się oceny z wychowania fizycznego”.
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. Przez wysoką średnią ocen w skali ocen od 2 do 5, o której mowa w § 23 ust. 1 regulaminu
studiów rozumie się średnią ocen nie niższą niż 4,10 obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. Średnia ocen poniżej 4,10 nie
podlega punktacji”.
12) w § 19
a) ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. studia według indywidualnego toku studiowania tzw. ITS odbywane na zasadach
określonych w § 14 regulaminu studiów”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Inne osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, które będą brane pod uwagę przy
ubieganiu się o stypendium rektora oraz sposób ich dokumentowania określa Dziekan
w porozumieniu z WRSS i ogłasza studentom wydziału do 3 października danego roku
akademickiego. Kopię dokumentu dziekanat przekazuje niezwłocznie do wiadomości Biura
Studenckich Spraw Socjalnych.”
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie :
„ 5. Członkostwo oraz pełnienie funkcji kierowniczych w studenckich kołach naukowych lub
innych organizacjach studenckich, publikacje o charakterze nienaukowym, artykuły lub
publikacje naukowe, które nie zostały wydane, indywidualna organizacja studiów (IOS), studia
wg. Indywidualnych programów w ramach KISM, staże, kursy, wolontariat, praktyki o
charakterze nienaukowym (zawodowe) nie stanowią osiągnięć naukowych i nie mogą być
wykazane we wniosku stypendialnym.”
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13) w § 22 pkt. 1
a) Załącznik nr 1 B otrzymuje brzmienie:
„ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące studenta lub członków
jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości
przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w okresie
obliczeniowym ”,
b) dodaje się Załącznik nr 1E - zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do
stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego
14) załączniki nr 1, 1C, 1E, 2, 3, 4, 4A, 7, 8, 9, 11 otrzymują brzmienie określone
odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszego zarządzenia.
§2
Tekst jednolity „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego” stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2017 r.

REKTOR
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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