REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
NADBUŻAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. MARKA J. KARPIA W SIEMIATYCZACH
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Pomoc materialna może otrzymać student, który spełnia warunki określone w ustawie z
dnia20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i w niniejszym regulaminie.
2. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu
państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) zapomogi.
3. Oprócz świadczeń wymienionych w ust.2 student może również ubiegać się o pomoc materialną ze
środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia.
§2
1. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składa wraz z wnioskiem oświadczenie o
nieubieganiu się oraz o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej uczelni.
2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla
najlepszych studentów tylko na jednym ze studiowanych kierunków według własnego wyboru.
3. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku (specjalności) studiów kontynuuje naukę na
drugim kierunku (specjalności) studiów nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium rektora dla
najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga, chybże
kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu
zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat(6 semestrów).
4. Student otrzymujący świadczenia pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ustępie poprzedzającym, mającym wpływ na
prawo doświadczeń pomocy materialnej.
§3

1. Stypendia przyznawane są na rok akademicki. Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych
przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie
dłużej niż rok akademicki.
2. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc z zastrzeżeniem, że stypendia za
październik mogą być wypłacone w listopadzie.
§4
1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych
studentów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w
poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
2. Rektor NSW w Siemiatyczach w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala:
1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium
socjalne. Wysokość ustalonego dochodu nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art.8
ust.1 pkt. 2 ustawy a dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn.
zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3ustawy z dnia 28
listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. , poz. 1456, z późn. zm.);
2) progi dochodu i wysokość świadczeń socjalnych w poszczególnych progach;
3) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi;
5) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia
niepełnoprawności.
§5
1. Studenci, którzy:
1) powtarzają rok studiów lub wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia
roku – nie mogą otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów;
2) uzyskali urlop w czasie trwania roku akademickiego – nie otrzymują świadczeń pomocy materialnej
od miesiąca, w którym urlop został rozpoczęty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Student przebywający na urlopie może otrzymywać tylko stypendium rektora dla najlepszych
studentów. Student przebywający na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia
dziecka może otrzymać zapomogę.
3. Decyzje o przyznaniu pomocy materialnej, o którym mowa w § 4 ust. 1, wygasa z ostatnim dniem
miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na
którym pobierał świadczenie, lub utraciła prawo do świadczenia na podstawie § 2 ust.3.
4. W przypadku zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej student
traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

§6
1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa w dziekanacie wniosek
wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonej formy pomocy materialnej, w terminie
do dnia 20 października.
2. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu wymienionego w ust. 1 student może otrzymać
świadczenia pomocy materialnej, jeżeli wniosek został złożony do momentu rozdysponowania
środków przeznaczonych na ten cel.
3. Miejscem właściwym dla składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej jest
dziekanat NSW w Siemiatyczach przy ul. T. Kościuszki 43.
§7
1. O świadczenia pomocy materialnej, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3, mogą ubiegać się także studenci
cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (RFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie
ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej;
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 2013r. poz. 1650, z późn. zm.);
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
2. Studenci – posiadacze ważnej Karty Polaka mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o
ile podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
3. Studenci - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe
niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów mogą otrzymywać stypendium rektora

dla najlepszych studentów, o ile podjęli i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli
polskich.
4. Studenci – cudzoziemcy, którzy posiadają kartę mogą otrzymywać stypendium rektora pobytu z
adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydawaną w celu wykonania
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych
studentów, o ile podjęli i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
§8
1. W skład komisji stypendialnej powołanej przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
wchodzą:
1) pracownik uczelni
2) reprezentant samorządu studenckiego
3) dwóch studentów, wybranych w głosowaniu tajnym na poszczególnych latach
2. W skład odwoławczej komisji stypendialnej powołanej przez rektora wchodzą:
1) pracownik uczelni
2) przewodniczący samorządu studenckiego
3) dwóch studentów, wybranych w głosowaniu tajnym na poszczególnych latach
3. Decyzje komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej zapadają zwykłą większością
głosów i podpisuje je przewodniczący komisji.
4. Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do odwoławczej
komisji stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w
sprawach stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzeniesprawy. Do decyzji podjętych przez komisje maja zastosowanie przepisyKodeksu
Postępowania Administracyjnego oraz przepisy o zaskarżeniudecyzji do sądu administracyjnego.
5. Z prac komisji, o których mowa ust. 1 i 2 każdorazowo sporządza sięprotokół, który podpisują
członkowie komisji.
6. Dziekanat przygotowuje listy przyznanych świadczeń na podstawieprotokołu komisji stypendialnej,
z podpisami osób biorących udział wposiedzeniu.
Rozdział II
STYPENDIUM SOCJALNE
§9
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnejsytuacji materialnej.
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosekstudenta (załącznik nr 3).

§ 10
1. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodunetto przypadającego
na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę doobliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód
rodziny studenta orazstudenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na
któryświadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodziniestudenta oblicza się
sumując dochody roczne członków rodziny studenta, anastępnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w
roku kalendarzowym i liczbęosób w rodzinie studenta.
2. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodzinystudenta w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na którystypendium socjalne ma być przyznane,
ustalając dochód studenta lubczłonka rodziny studenta uzyskany w tym roku dochód dzieli się
przezliczbę miesięcy, w którym dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód tenjest uzyskiwany w dniu
ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodzinystudenta po roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na którystypendium ma być przyznane, dochód
ustala się na podstawie dochodustudenta lub członka rodziny studenta, powiększony o kwotę
uzyskanegodochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód zostałosiągnięty, jeżeli
dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa dostypendium socjalnego.
4. Do obliczenia dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodówposzczególnych
członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniuod dochodu podlegającego opodatkowaniu
kwot odprowadzanych z tytułuskładek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie
zdrowotne inależytego podatku (dochód netto).
5. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającegostudenta do ubiegania się o
stypendium socjalne przyjmuje się dochód zprowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala
się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i
wysokościprzeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z1 ha
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.)z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego
rok akademicki, naktóry stypendium ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodówz
gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumująsię.
§ 11
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubieganiasię o stypendium socjalne
uwzględnia się dochody osiągnięte przez:
1) studenta;
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jegomałżonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. rokużycia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim
roku studiów, do ichukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące naich utrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26.roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim
roku studiów – doich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywaniadochodów osiągniętych przez
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt.3:
1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego zżadnym z rodziców i
potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu orazspełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jestwyższy lub równy 1,15 sumy
kwoty określonej w art. 5 ust.1 i kwotyokreślonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. oświadczeniach rodzinnych.
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studentauprawniającego do ubiegania się o
stypendium socjalne ustala się nazasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., z póź. zm.), z uwzględnieniemust. 1 i 2, z zastrzeżeniem,
że do dochodu nie wlicza się:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantówprzyznawanych na podstawie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym inauce;
2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom wramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środki pochodzące z pomocy udzielanejprzez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o WolnymHandlu (EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych,sporządzanych do tych umów albo
międzynarodowych programówstypendialnych;
3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych napodstawie ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez innepodmioty, o których mowa w art.
21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26lipca 1991 e. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

§ 12
1. Wykaz dokumentacji, na podstawie której określa się wysokość dochodustudenta określa załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawado pomocy materialnej
wymagają potwierdzenia innymi dokumentami niżwymienione w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu, podmiotustalający dochód rodzinystudenta i realizujący świadczenia może domagać się
przedłożenia
takiegodokumentu.
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komisjastypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, mogązażądać zaświadczenia z
ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodoweji majątkowej studenta i rodziny studenta i
uwzględnić te sytuację przyocenie spełniania przez studenta kryterium, o którym mowa w art. 179
ust. 1ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o których mowa w ust.4, rektor,
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisjastypendialna lub odwoławcza komisja
stypendialna, o których mowa w art. 175 ust.4 i art. 176 ust. 3, może wezwać studenta do
przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową
przyznaniastypendium socjalnego.
Rozdział III
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§ 13
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student ztytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wzórwniosku o przyznanie
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określazałącznik nr 2.
2. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności sąPowiatowe
Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe),a o niezdolności do pracy
orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona odstopnia
niepełnosprawności.
4. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacjizawodowej i
społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczonąna podstawie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym oraz o emeryturachi rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i dosamodzielnej
egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniuspołecznym rolników w celu uzyskania
świadczeń określonych w tych przepisach iposiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

5. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych;
2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisówo emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
6. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych;
2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisówo emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.
§ 14
1. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśniew trakcie roku
akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnegomiesiąca po wygaśnięciu
ważności orzeczenia.
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcietrwania roku
akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jestprzyznawane wówczas od
miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwościwyrównania za poprzednie miesiące.
3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniuniepełnosprawności i
ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnianiepełnosprawności stanowiącego kontynuację
poprzedniego orzeczenia, prawo dostypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu,w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli
student spełniawarunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o
przyznaniestypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy oddnia
utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
Rozdział IV
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§ 15
1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studentaprzez rektora
(załącznik nr 4).
2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki możeotrzymać student,
który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średniąocen z wszystkich przedmiotów
objętych planem studiów i programem nauczaniana danym kierunku (specjalności) studiów lub
posiada
osiągnięcia
naukowe,artystyczne
lub
wysokie
wyniki
sportowe
we

współzawodnictwiemiędzynarodowym lub krajowym. Przy czym przez określenie „wysoka
średnia”należy rozumieć średnią powyżej 4,0. Przez osiągnięcia naukowe rozumie siępublikacje
naukowe, udział w granatach naukowych, czynny udział wmiędzynarodowych, ogólnopolskich lub
uczelnianych konferencjach, sympozjach,sesjach naukowych. Przy ocenie wysokich wyników
sportowych bierze się poduwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o
którychmowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715).Jako
osiągnięcia artystyczne uważa się publikacje książek artystycznych,opublikowanie dzieła
artystycznego czy uzyskanie miejsca medalowego wartystycznych konkursach, festiwalach czy
Olimpiach o randze międzynarodowej,ogólnopolskiej czy uczelnianej.
3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjętyna pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jestlaureatem olimpiady międzynarodowej
albo laureatem lub finalistą olimpiadyprzedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w
przepisach o systemieoświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego
jestprzyporządkowany kierunek studiów.
§ 16
1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi, którypoprzednim roku
akademickim powtarzał rok studiów, chyba że do końca tegopoprzedniego roku akademickiego
zaliczył on, oprócz powtarzanego, kolejny rokstudiów. W pozostałych przypadkach student może
otrzymać stypendia rektora dla najlepszych studentów dopiero na podstawie ocen uzyskanych w
roku akademickimnastępującym po roku, w którym zaliczył on powtarzany rok studiów.
§ 17
1. Za podstawę do obliczenia średniej ocen studenta bierze się przedmioty zaliczonetylko w roku
akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendiumrektora dla najlepszych
studentów ma być przyznane. Nie uwzględnia się ocen zprzedmiotów poza programowych lub
zaliczonych w poprzednich latachakademickich. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może
otrzymaćstudent, który uzyskał najwyższą średnią arytmetyczną ocen z egzaminówobowiązujących
na danym roku akademickim zgodnie z planem studiów i wykazałsię wybitnymi osiągnięciami
naukowymi lub sportowymi w danym rokuakademickim.
2. Stosownie do postanowień ust. 1, stypendium rektora dla najlepszych studentówotrzymuje nie
więcej niż 10 % studentów każdego kierunku (specjalności). Za 100%studentów uważa się wszystkich
wpisanych na poprzedni rok studiów ba danymkierunku (specjalności) na dzień 30 czerwca
poprzedniego roku akademickiego.
Rozdział V
STYPENDIA MINISTRA
§ 18
1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowiszczególnie
wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcianaukowe, a stypendium ministra za

wybitne osiągnięcia sportowe - studentowi,który osiągnął wysoki wynik sportowy we
współzawodnictwie międzynarodowymlub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów.
2. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust.1, student może ubiegać się niewcześniej niż po
zaliczeniu pierwszego roku studiów.
3. Stypendia, o których mowa w ust.1 przyznaje minister właściwy do sprawszkolnictwa wyższego na
wniosek senatu uczelni przedstawiony przez rektorauczelni.
Rozdział VI
ZAPOMOGI
§ 19
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł sięprzejściowo w
trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez zdarzenie losowe,a w szczególności przez:
a) śmierć najbliższego członka rodziny;
b) udokumentowaną ciężką chorobę;
c) kradzież;
d) klęski żywiołowe: np. powódź, pożar, itp.
2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (załącznik nr 5).
3. Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie3 miesięcy od
daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust.1, nie częściej niż dwa razyw roku
akademickim.
5. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.
Rozdział VII
TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ ORGANIZACJAI FUNKCJONOWANIE KOMISJI STYPENDIALNYCH
§ 20
1. Pomoc materialną wymienioną w § 1 ust. 2 przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna, z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez Rektora
NSW.
3. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendiumsocjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogistudentowi przysługuje odwołanie do
Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastudni od dnia

otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawiestypendium rektora dla najlepszych
studentów przysługuje wniosek o ponownerozpatrzenie sprawy.
§ 21
1. Uczelnianą Komisję Stypendialną oraz Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje
rektor spośródstudentów delegowanych przez samorząd studencki uczelni i pracowników
uczelni.Powyższe Komisje powoływane są na rok akademicki.
2. Nadzór nad działalnością komisji sprawujerektor.
3. W ramach nadzoru w którym mowa w ust. 2, rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej
lubodwoławczej niezgodną z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymlub z niniejszym
regulaminem.
4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniejpołowy liczby
członków.
5. Decyzje wydawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Uczelnianą OdwoławcząKomisję
Stypendialną dotyczące świadczeń pomocy materialnej podpisująprzewodniczący tych komisji lub
działający z ich upoważnieniawiceprzewodniczący.
6. Decyzje I instancji w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej doręczanesą studentowi w
dziekanacie podstawowej jednostki organizacyjnej, zapotwierdzeniem odbioru.
7. O miejscu i terminie odbioru decyzji zawiadamia się niezwłocznie studentów.
8. Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji stypendialnejoraz złożenie
oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej nainnym kierunku studiów, w tym na
innej uczelni.
9. W przypadku ustalenia, że student uzyskał świadczenie na podstawienieprawdziwych danych,
Rektor NSW wstrzymuje wykonanie decyzji w sprawie przyznania świadczeńpomocy materialnej
(wstrzymuje wypłatę świadczenia).
10.Nienależnie pobrane przez studenta świadczenia pomocy materialnej podlegajązwrotowi pod
rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i są przekazywane nafundusz pomocy materialnej.
Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 22
1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie ustawaz dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) i przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowaniaadministracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz.
60, 730, 1133).
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2019 roku.

3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie RektoraNSW
w sprawieregulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocymaterialnej
dla studentów Nadbużańskiej Szkoły Wyższej w Siemiatyczach.

