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Zarządzenie nr 31/2016
Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016
poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 44 ust. 2 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej, zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, wprowadzonym
Zarządzeniem nr 35/2014 z dnia 30 września 2014 r.:
1) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Środki z dotacji 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 dla najlepszych
studentów, stypendium socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest
mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu
studentowi.”
2) w § 15:
a) w ust. 6 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) 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 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).”
b) w ust. 7 pkt 1 dodaje się lit d w brzmieniu:
„d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub”
3) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy
rok studiów w 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.”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
2. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
3. Kanclerz
4. Kwestor
5. Kierownik dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego.
6. Kierownik dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
7. Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
8. Uczelniana Rada Samorządu Studentów
9. aa.
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