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ZARZĄDZENIE NR 07/R/2012 
 

Rektora 

Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” z siedzibą w Chojnicach 

z dnia 09.02.2012 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej 

studentom PWSH „POMERANIA” w Chojnicach 

 

           Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z koniecznością dostosowania 

uczelnianych regulacji do ustawowych zmian w zakresie zasad ustalania dochodu rodziny 

studenta i wymaganej dokumentacji zarządzam co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 11/R/2011 z dnia 30 września 2011 r.  w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Powszechnej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach z dnia 30 września 2011 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

2a.  Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny. Dochód członka 

rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o 

świadczenia pomocy materialnej. 

2) w § 7 w ust. 6 dodaje się pkt. 6 i 7 w brzmieniu: 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

7) utratą zasądzonym świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń. 

3) w § 7 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

6a. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód, nie 

uwzględnia się dochodu utraconego. 

6b. Utratę dochodu przez studenta lub członka jego rodziny dokumentuje się 

zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym 

fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu 

lub karty podatkowej) zawierającym informacje o kwocie utraconego 

dochodu. W zależności od rodzaju dochodu zaświadczenie lub oświadczenie 

powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na 

wzorach tych dokumentów.  
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4) w § 7 w ust. 7 w pkt. 5 dodaje się lit. f w brzmieniu: 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej. 

5) w § 7 po ust. 7 dodaje się ust. 7a, 7b, 7c i 7 d w brzmieniu: 

7a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód członka 

rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w 

którym dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 

dniu ustalania prawa do stypendium. 

7b. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o 

kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania 

prawa do stypendium. 

7c. Wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dochód został osiągnięty dokumentuje się: 

1) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to 

dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem 

działalności pozarolniczej: 

2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym 

dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

3) zaświadczeniem z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z 

działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

4) oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności 

pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. 

7d. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost 

wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. 

zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu). 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Organ Samorządu Studentów                                                                 Rektor 


