Zarządzenie Nr 39/09
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 26 października 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz.328, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 144 poz. 1043 i Nr 227 poz. 1658, z 2007 r.
Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176 poz. 1238 i poz. 1240, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz.416)
zarządzam, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie pomocy materialnej dla studentów stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 20/09 Rektora
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów zmienionego zarządzeniem nr 29/09 z dnia
27 lipca 2009 r. wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny studenta -na wniosek studenta- prawo do przyznania
stypendiów ustala się na podstawie dochodu pomniejszonego o dochód utracony. W przypadku utraty
dochodu i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód rodziny naleŜy
pomniejszyć o dochód utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym
samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium. Dochód utracony
oznacza utratę dochodów spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzieło,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego a takŜe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŜawą gospodarstwa
rolnego,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.”
2) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, będą przekazywane na Kartę Socjalną Premium,
prowadzoną przez Bank Zachodni WBK S.A., o ile student do 10 listopada danego roku
akademickiego nie wniesie zastrzeŜeń na piśmie.”

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2009 r.

