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Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów WSH
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Student Wyższej Szkoły Humanitas może ubiegać się o następujące stypendia:
a)
Stypendium socjalne, ponadto student studiów stacjonarnych może ubiegać się
o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
w Sosnowcu lub okolicach, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie,
b)
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
c)
Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej średniej
ocen - min.4,5 lub na podstawie wysokich wyników sportowych lub na
podstawie osiągnięć naukowych, czy artystycznych.
Dodatkowo Student może ubiegać się o jednorazową zapomogę.
Student może otrzymywać różne stypendia, z różnych powodów. Każdy, kto spełnia
warunki może ubiegać się o zapomogę, niezależnie od tego jakie stypendia otrzymuje.
O stypendia i zapomogi może ubiegać się zarówno student studiów stacjonarnych, jak
i niestacjonarnych. Studenci niestacjonarni nie mogą jedynie ubiegać się
o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości związane z miejscem zamieszkania
(ale o stypendium socjalne mogą się ubiegać).
Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy).
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, iż Student studiujący równocześnie
na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym,
wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Ustawa stanowi także, że Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów
kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy
materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub
równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zgodnie z tym
przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden
kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom,
którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych
studiach pierwszego stopnia. Tak więc student po ukończeniu studiów z tytułem
magistra lub równorzędnym nie ma prawa na kolejnych studiach do pomocy
materialnej; student, który ukończył studia I stopnia ma prawo do świadczeń,
jeśli kontynuuje studia na studiach II stopnia lub jednolitych, ale nie ma prawa
do świadczeń na kolejnych studiach I stopnia.
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Uwaga: Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów
mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.
Uwaga: decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca,
w którym nastąpiło:
a)
skreślenie z listy studentów,
b)
ukończenie studiów, na których pobierane jest stypendium,
c)
ukończenie innych studiów:
d)
ukończenie innych studiów z tytułem magistra lub równorzędnym pozbawia
prawa do stypendiów,
e)
ukończenie innych studiów I stopnia przez studenta, który pobiera stypendium
na studiach I stopnia pozbawia go prawa do tego stypendium. Ostatnia rata jest
wypłacana za miesiąc, w którym decyzja wygasła, wypłaty kolejnych rat nie są
realizowane.
Szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów należy szukać w Regulaminie pomocy materialnej
dla studentów WSH (tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Uczelni).
Na podstawie tego regulaminu ustalana jest również wysokość stypendiów, przy
czym, zgodnie z art. 184 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, łączna
miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub
sporcie, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego nie może być
większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim
miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
Uwaga: wszystkie stypendia i zapomogi wypłacane są przez Wyższą Szkołę
Humanitas ze środków, które Uczelnia otrzymuje w formie dotacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawanej z budżetu państwa. Dotacja taka
przyznawana jest uczelni przez ministerstwo na rok kalendarzowy, co oznacza, że np.
w roku akademickim 2018/2019 na miesiące październik - grudzień Komisja
stypendialna dysponuje funduszami z dotacji na rok 2018, zaś na miesiące styczeń lipiec wykorzystana zostanie część dotacji na rok 2019, której wysokość poznamy
najwcześniej w marcu - kwietniu 2019 roku. Wysokość poszczególnych stypendiów
w roku akademickim określa Komisja Stypendialna opierając się na stanie środków
finansowych i liczbie wniosków o stypendia, które spełniają warunki ubiegania się.
Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków
finansowych z ministerstwa na konto uczelni.
Wymienione wyżej stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).

