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Regulamin
przyznawania pomocy materialnej studentom
Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.) ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Wyższej
Szkoły Biznesu w Poznaniu (zwanej dalej Uczelnią).
POSTANAWIENIA OGÓLNE
§1
1. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o pomoc materialną ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
a) stypendium socjalnego,
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
d) zapomogi.
2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków
przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania tego stypendium regulują odrębne przepisy.
3. Student otrzymuje stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt. a)-c), w danym roku akademickim od miesiąca,
w którym złożył wniosek (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące) do lipca, z uwzględnieniem
zapisów § 3 ust. 12-17.
4. Stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt. a)-c), są przyznawane na rok akademicki, z uwzględnieniem zapisów
ust. 3 oraz § 3 ust. 12-17.
5. Stypendia, o których mowa w ust. 1 wypłacane są co miesiąc (pod warunkiem regularnych zasileń przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego funduszu pomocy materialnej EWSB), z zastrzeżeniem, że
stypendia za październik i listopad mogą być wypłacone w grudniu danego roku akademickiego.
6. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów
utworzonego w Uczelni.
7. Podziału dotacji przyznanej z budżetu państwa na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla
studentów dokonuje Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim Uczelni, mając na uwadze w
szczególności wysokość przyznanej dotacji oraz ilość studentów uprawnionych do poszczególnych świadczeń.
8. 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
40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz
zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla
najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
9. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie
może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
10. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane na wniosek studenta.
11. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których
mowa w ust. 1 i ust. 2 tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
12. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów,
nie przysługują świadczenia, o których mowa w ust. 1, 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.
13. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na
więcej niż jednym kierunku.
§2
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 przyznaje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją. Studenci
ubiegający się o przyznanie stypendiów wymienionych w § 1 ust. 1 składają do Komisji wnioski o przyznanie
pomocy materialnej (wraz z wymaganymi załącznikami).
2. Komisję powołuje Rektor Uczelni na mocy postanowień Senatu Uczelni w miesiącu październiku danego
roku kalendarzowego spośród pracowników Uczelni i studentów delegowanych przez Samorząd Studencki.
3. Komisja rozpoczyna swoją pracę na dany rok akademicki w pierwszym dniu października i kończy w
ostatnim dniu czerwca.
4. Komisja składa się z sześciu członków, w tym:
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a) Przewodniczącego – pracownika Uczelni,
b) Wiceprzewodniczącego – pracownika Uczelni,
c) 4 studentów.
5. Po rozpatrzeniu wniosków studenckich o przyznanie świadczeń określonych w § 1 ust. 1, Komisja podejmuje
kolegialnie odpowiednie decyzje podczas swoich posiedzeń, z których sporządza pisemne protokoły. Decyzje
Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy liczby członków.
6. Od decyzji Komisji w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Od decyzji w sprawie
stypendium rektora dla najlepszych studentów studentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
7. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor Uczelni.
8. Odwoławcza Komisja Stypendialna składa się z pięciu członków, w tym:
a) dwóch pracowników Uczelni,
b) trzech studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z których:
- jeden jest członkiem Komisji Stypendialnej,
- jeden jest członkiem Senatu Uczelni,
- jeden nie pełni żadnych funkcji w Uczelni,
9. W ramach Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołuje się:
a) Przewodniczącego - jedna z osób określonych w ust. 8 pkt a); Przewodniczący powinien mieć rozeznanie w
zakresie zagadnień ekonomiczno – prawnych odpowiadających randze Komisji,
b) Wiceprzewodniczącego – student najstarszego rocznika spośród studentów wskazanych w ust. 8 pkt b).
10. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o których mowa w ust. 6 należy złożyć w terminie
14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinny zawierać
uzasadnienie.
11. Odwoławcza Komisja Stypendialna powinna rozpatrzyć złożone odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30
dni kalendarzowych od jego otrzymania.
12. Odwoławcza Komisja Stypendialna ma obowiązek przedstawić Komisji Stypendialnej swoją opinię w formie
pisemnej.
13. Jeżeli zaistnieje spór dotyczący zasadności i przedmiotowości pomiędzy komisjami, Komisja Stypendialna
przekazuje niezwłocznie sprawę do rozstrzygnięcia przez Rektora.
14. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor.
15. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 14, Rektor może uchylić decyzję Komisji Stypendialnej lub
Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub
niniejszym Regulaminem.
16. Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są w trybie regulaminowym.
W trybie nadzwyczajnym Rektor Uczelni ma prawo powołać ww. Komisje w następujących przypadkach:
a) nie powołania ich w trybie regulaminowym – z powodów niezależnych od Rektora i władz Uczelni,
b) odwołania Komisji powołanych w trybie regulaminowym.
17. Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna powołane w trybie regulaminowym lub
nadzwyczajnym mogą być odwołane w sposób:
a) natychmiastowy - w terminie 7 dni kalendarzowych po stwierdzeniu:
- nieprawidłowej pracy danej Komisji,
- niepełnego, wymaganego składu Komisji,
- innych przyczyn wynikających z pracy Uczelni.
b) określony końcem kadencji rocznej.
STYPENDIUM SOCJALNE
§3
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 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 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne
uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta,
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b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia,
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie,
dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich
ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium
socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym;
b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo
międzynarodowych programów stypendialnych;
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty;
d) świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
e) 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.).
6. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o
których mowa w ust 4 pkt. c:
a) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziła ten
fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
i) ukończył 26 rok życia,
ii) pozostaje w związku małżeńskim,
iii) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt. b) lub
b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
i) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
ii) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
iii) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. i) oraz ii), jest wyższy lub równy 1,15
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.
iv) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego, z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt
w złożonym oświadczeniu.
7. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie
powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
8. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać
doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny
studenta i uwzględnić je w postępowaniu. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia Komisja
Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień.
Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.
9. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium
socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie.
10. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 9, może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w
domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
11. Komisja przy ustalaniu wysokości stypendium socjalnego może, biorąc pod uwagę treść § 1 ust. 7,
różnicować wysokość tego stypendium stosując zasadę, że im mniejszy przeciętny miesięczny dochód na
członka rodziny studenta tym większa wysokość stypendium socjalnego. Komisja zróżnicowanie wysokości
stypendium osiąga poprzez wprowadzenie co najmniej dwóch progów średniego miesięcznego dochodu na
członka rodziny studenta w ramach przedziału ustalonego na podstawie ust. 3.
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12. Komisja w razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości i kompletności złożonego wniosku lub co do
występujących w sprawie innych okoliczności mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego,
powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia
niezbędnych dokumentów, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania
wezwania. W przypadku nieudzielenia wymaganych wyjaśnień lub niedostarczenia w wyznaczonym terminie
niezbędnych dokumentów, odmawia przyznania stypendium socjalnego, a w razie podejrzenia popełnienia
przestępstwa zawiadamia właściwe organy. W przypadku wykazania dochodów, których wysokość budzi
uzasadnione zastrzeżenia Uczelnia zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Urzędu Kontroli Skarbowej o
sprawdzenie sytuacji materialnej wnioskodawcy.
13. Decyzja o przyznaniu pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został
skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo
do świadczenia na podstawie §1 ust. 12. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w §1 ust. 12, mającej wpływ na
prawo do świadczeń pomocy materialnej.
14. Student będący na urlopie dziekańskim traci prawo do ubiegania się i otrzymywania stypendium socjalnego.
15. W okresie wpisu warunkowego oraz powtarzania zajęć z nie zaliczonego przedmiotu stypendium socjalne
nie przysługuje. Wyjątek stanowi ust.16.
16. Jeżeli wpis warunkowy wynika z konieczności uzupełnienia różnic programowych, powstałych wskutek
zmiany uczelni lub zmiany kierunku (specjalności) studiów, to student może otrzymać stypendium socjalne.
17. Komisja Stypendialna cofa przyznane świadczenie, jeżeli student:
a) został skreślony z listy studentów,
b) złożył niezgodne ze stanem faktycznym zaświadczenia o dochodach rodziny.
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§4
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów
wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Listę osób, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:
a) przygotowuje - Komisja,
b) zatwierdza – Rektor.
3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może ubiegać się:
a) nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów,
b) na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeżeli jest laureatem lub finalistą
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli
profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku
studiów średnią ocen co najmniej 4,50 i zaliczył rok studiów w regulaminowym terminie, nie przekraczającym
końcowej daty sesji poprawkowej danego roku akademickiego.
5. Średnią ocen za rok studiów, o której mowa w ust. 4 wylicza się przez zsumowanie ocen uzyskanych przez
studenta w danym roku studiów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z przedmiotów nie kończących się
egzaminem i podzielenie tej sumy przez ilość składanych egzaminów i zaliczeń. Przy obliczaniu liczby
składanych egzaminów i zaliczeń uwzględnia się również egzaminy oraz zaliczenia poprawkowe i komisyjne.
Średnią ocen ustala się do dwóch miejsc po przecinku.
6. Stawki stypendium rektora dla najlepszych studentów są uzależnione od wysokości środków finansowych
przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów, zgodnie z podziałem dotacji, o którym mowa w
§ 1 ust. 7. Stawki te ustala Komisja i są one zróżnicowane również w zależności od wysokości średniej ocen,
przy czym stosuje się zasadę, że im wyższa średnia tym wyższa kwota stypendium.
7. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra
za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy
materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego
oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
8. Przez wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uprawniające do
stypendium rektora dla najlepszych studentów należy rozumieć w szczególności:
- w konkurencjach indywidualnych – zakwalifikowanie się i udział w zawodach sportowych rangi mistrzostw
Europy lub Świata, w tym mistrzostw akademickich lub zajęcie miejsca w pierwszej 10 w zawodach sportowych
rangi mistrzostw Polski, w tym akademickich mistrzostw Polski lub zajęcie miejsca w pierwszej 10 w zawodach
sportowych rangi międzynarodowej, w tym w zawodach akademickich lub zajęcie miejsca w pierwszej 5
w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej, w tym zawodach akademickich,
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- w konkurencjach drużynowych – zajęcie miejsca w pierwszej 5 w drużynowych mistrzostwach Polski, w tym
akademickich mistrzostwach Polski lub zajęcie miejsca w pierwszej 5 przez drużynę w zawodach rangi
ogólnopolskiej lub międzynarodowej, w tym zawodach akademickich.
9. Komisja może zażądać potwierdzenia pisemnego osiągniętych wyników przez klub sportowy, który
reprezentuje student.
10. W kwestiach dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów stosuje się również przepisy § 3
ust.13-17.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§5
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych powinien być dołączony
dokument potwierdzający niepełnosprawność.
3. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki.
5. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego,
stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku
akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca,
w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
7. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego
ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego
orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego
świadczenia oraz złożył aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od utraty
ważności poprzedniego orzeczenia.
8. Stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych są uzależnione od wysokości środków
finansowych przeznaczonych na to stypendium, zgodnie z podziałem dotacji, o którym mowa w § 1 ust. 7.
Stawki te ustala Komisja i mogą one być zróżnicowane w zależności od stopnia niepełnosprawności.
9. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
b)całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
c) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji
orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń
określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
10. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych;
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
11. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
a) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
b) częściową niezdolność do pracy orzeczona na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych;
c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.
12. W kwestiach dotyczących stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stosuje się również
odpowiednio przypisy § 3 ust.13-17.

5

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu

ZAPOMOGI
§6
1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta.
2. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej.
3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 2, dwa razy w roku akademickim.
4. Student reaktywowany ma prawo złożyć wniosek o zapomogę do dnia obrony pracy licencjackiej, o ile jej
termin jest wcześniejszy niż 31 maja danego roku akademickiego.
5. Podstawą przyznania zapomogi jest umotywowany wniosek studenta, poparty odpowiednimi dokumentami,
jeżeli takowe istnieją i mogą potwierdzić przytoczone we wniosku fakty.
6. W kwestiach dotyczących zapomogi stosuje się również § 3 ust.14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Wypłata świadczeń pomocy materialnej odbywa się na wskazane przez studenta konto bankowe, chyba że
student posiada zaległości w opłatach czesnego lub innych należności w stosunku do Uczelni. W przypadku
istnienia tych zaległości przyznane stypendia zostają zaliczone na poczet tych zaległości.
2. Za pisemną zgodą studenta świadczenia pomocy materialnej mogą zostać zaliczone na poczet czesnego lub
innych opłat, które jest zobowiązany płacić student z tytułu nauki w Uczelni z zastrzeżeniem ust.1.
3. W przypadku narastania deficytu funduszu pomocy materialnej, Rektor w porozumieniu z Komisją
Stypendialną może podjąć decyzje powodujące ograniczenie wypłat z ww. funduszu.
4. W przypadku nadwyżki finansowej funduszu pomocy materialnej, Rektor w porozumieniu z Komisją
Stypendialną może podjąć decyzje powodujące zwiększenie wypłat z tego funduszu.
§8
Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
- załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
- załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów,
- załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi,
- załącznik nr 5 - wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne,
- załącznik nr 6 - zasady obliczania dochodu rodziny studenta,
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r.
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