
Zarządzenie nr 20/2012 
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 02 marca 2012 roku 
 
w sprawie: zmiany zarządzenia 34/2011 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu 
Pomocy Materialnej dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej 
Górze. 
 
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.), zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
§ 12 punkt 1 dodaje się podpunkt 6, który otrzymuje brzmienie:  

„6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzystego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.” 
 
 

§ 2 
§ 12 punkt 1 dodaje się podpunkt 7, który otrzymuje brzmienie:  

„7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 
zobowiązanej do tych świadczeń.” 

 
 

§ 3 
§ 12 punkt 3 dodaje się podpunkt 6, który otrzymuje brzmienie:  

„6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzystego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.” 
 
 

§ 4 
§ 12 punkt 5, podpunkt 1, otrzymuje brzmienie:  

1) przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, na zasadach ogólnych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 
podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne nie 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
na podstawie oświadczenia w formie załącznika nr 13” 

 
 

§ 5 
§ 13 punkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„W uzasadnionych przypadkach dziekan, może zażądać doręczenia opinii jednostki  
w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i 
majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.” 

 
 
 

§ 6 



Wprowadza się załącznik nr 11 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów, który stanowi 
załącznik do zarządzenia 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 


