Zarządzenie Nr 11/16
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 15 lutego 2016 r.
zmieniające Zarządzenie nr 69/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy
Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej
Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. W Regulaminie Pomocy Materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora nr 69/15 z dn. 25 września 2015 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Na pisemny wniosek właściwego organu Samorządu Studenckiego, Dziekan lub Rektor
uzupełnia skład właściwej Komisji Stypendialnej w trakcie trwania jej kadencji.”
2) W § 20 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,”,
3) W § 20 ust. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,”
4) W § 20 ust. 6 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:
„8) utratą świadczenia rodzicielskiego,”,
5) W § 20 ust. 6 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników.”,
6) W § 20 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,”,
7) W § 20 ust. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„7) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
po okresie jej zawieszenia w rozumieniu art. 14 a ust 1d ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.”,

8) W § 20 ust. 7 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,”
9) W § 20 ust. 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników.”
1.

Załącznik nr 1 uzyskuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

Załącznik nr 4 uzyskuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.

Załącznik nr 8 uzyskuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.

Załącznik nr 10 uzyskuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia

5.

Załącznik nr 11 uzyskuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Decyzje ws. przyznania świadczeń pomocy materialnej wydane przed wejściem
w życie niniejszego zarządzenia pozostają w mocy.
§ 3. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów PŚk
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c.
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