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Zarządzenie nr 39/2009 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 21 września 2009 roku 
 

w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej 
Górze w sprawie: wprowadzenia w Ŝycie Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów 
Kolegium Karkonoskiego  
 
Na podstawie z art. 179 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
§ 9, ust 3) zostaje uchylony. 

 
§ 2 

§ 10: 
w ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendium mieszkaniowe przysługuje studentowi studiów stacjonarnych 
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeŜeli codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni uniemoŜliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 
studiowanie.” 

wprowadza się ust 2a, który otrzymuje brzmienie: 
„Stypendium mieszkaniowe przysługuje z tytułu: 

1) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki, 
2) zamieszkania z niepracującym małŜonkiem lub dzieckiem studenta, w domu 
studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki. 

wprowadza się ust 2b, który otrzymuje brzmienie: 
„Student dokumentuję fakt zamieszkania w Domu studenta decyzja o przyznaniu 
miejsca w Domu studenta, natomiast student zakwaterowany w innym obiekcie umową 
najmu po9twierdzoną przez urząd skarbowy lub zaświadczeniem tymczasowego 
zameldowania, jeŜeli odległość od stałego miejsca zamieszkania a uczelnią wynosi co 
najmniej 40 km (nie dotyczy sytuacji gdy miejscowość w której zamieszkuje student nie 
posiada regularnej komunikacji publicznej).” 

wprowadza się ust 2c, który otrzymuje brzmienie: 
„W uzasadnionych przypadkach Rektor moŜe zezwolić na udokumentowanie faktu 
zamieszkania w inny sposób niŜ wskazany w ust 2b.” 
 

§ 3 
§ 16 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium za wyniki w sporcie moŜe otrzymać student, który w poprzednim roku 
akademickim osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. 
2. Student składa wniosek do Rektora na kaŜdy rok akademicki, dołączając 
zaświadczenia o osiągniętych wynikach sportowych. Wzór wniosku określa  
załącznik nr 8. 
3. Stypendium za wyniki w sporcie moŜe uzyskać student, który uzyskał wpis na 
kolejny semestr. 
4. Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest w zaleŜności od osiągnięć 
sportowych: 
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I stopień – udział w igrzyskach olimpijskich, miejsca medalowe w mistrzostwach 
świata, Europy i Polski, start w ligach krajowych od drugiej ligi wzwyŜ, 
II stopień – wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie w Mistrzostwach Polski 
Szkolnictwa WyŜszego (sporty indywidualne do 10-tego miejsca, w grach zespołowych 
do 4-tego miejsca), 
III stopień – wybitne osiągnięcia uzyskane w Mistrzostwach Lig Międzyuczelnianych 
(sporty indywidualne do 6-tego miejsca w grach zespołowych do 3-tego miejsca). 
5. Warunki określające wysokość stypendium za wyniki w sporcie. 
1) liczba studentów którzy mogą otrzymać stypendium za wyniki w sporcie nie moŜe 
przekraczać 2% studentów uczelni (z wyłączeniem pierwszego roku studiów), 
2) Rektor określa stawki dla poszczególnych progów oraz % udział w ogólnej liczbie 
przyznanych stypendiów, 
3) maksymalną stawkę stypendium ustala się w wysokości nie większej niŜ 40% a 
minimalną w wysokości nie niŜszej niŜ 5% najniŜszego zasadniczego wygrodzenia 
asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej obowiązującego na dzień rozpoczęcia 
roku akademickiego. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń z funduszu 
pomocy materialnej przyznawanych począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 
2009/2010. 
 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

 
 


