Załącznik nr 8
do Regulaminu pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Akademii Leona Koźmińskiego na rok
akademicki 2018/2019, zwanego dalej Regulaminem pomocy materialnej ALK 2018/2019
Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów
oraz zmiany wysokości świadczeń
§1
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1- 3 Regulaminu pomocy materialnej ALK
2018/2019 są przyznawane i wypłacane w ramach środków finansowych otrzymywanych
przez uczelnię z dotacji budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 określa na dany rok kalendarzowy
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
3. Z dotacji, o której mowa w ust. 2 :
1) max. 2 % dotacji przeznacza się na rezerwę Rektora,
2) max. 0,2 % dotacji przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z
przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg.
4. Kwotę nie niższą niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów i nie
wyższą niż 6% wysokości dotacji, przeznacza się na świadczenia dla doktorantów, o których
mowa w § 1 ust. 2 i ust.3 Regulaminu pomocy materialnej.
5. Na stypendia socjalne i zapomogi, o których mowa w §1 ust.1 pkt 1 i ust. 3 Regulaminu
pomocy materialnej ALK 2018/2019 przeznacza się co najmniej 40% środków przeznaczonych
łącznie na stypendia socjalne, zapomogi oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów, o
których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.
6. Środki z dotacji, o której mowa w ust.2, po wyłączaniu kwot, o których mowa w ust. 3 i 4,
zostają powiększone o ewentualne środki finansowe pozostałe z poprzedniej dotacji.
§2
1. Komisja Stypendialna oraz Doktorancka Komisja Stypendialna, przyznając prawo do
świadczeń, określa ich wysokość od października do grudnia w ramach pozostałej do
wykorzystania części dotacji z bieżącego roku kalendarzowego, przy czym środki z dotacji
przeznaczone na stypendia socjalne dla studentów muszą być w odpowiedniej proporcji do
środków przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów, zgodnie z ust. 5 § 1
niniejszego załącznika.
2. Komisja Stypendialna oraz Doktorancka Komisja Stypendialna może zmienić w danym roku
akademickim wysokość przyznanych świadczeń od stycznia do lipca, jeśli uzasadnione to jest
wysokością środków finansowych, które komisja ma do dyspozycji w związku z przyznaniem
nowej dotacji na kolejny rok kalendarzowy, komisje zachowują przy tym większy udział w
ogólnej kwocie przyznanych stypendiów środków na stypendia socjalne, zgodnie z ust.1.
3. Komisja Stypendialna oraz Doktorancka Komisja Stypendialna zawiesza wypłatę świadczeń
w okresie styczeń - lipiec do czasu wpłynięcia pierwszej raty środków, o których mowa w §
1 ust. 2 niniejszego załącznika, na konto uczelni.
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4. W przypadku wpłynięcia na konto uczelni w nowym roku kalendarzowym raty nowej
dotacji, bez informacji z ministerstwa jaka jest wysokość całej dotacji - kwoty poszczególnych
stypendiów za dany miesiąc zostaną wypłacone w wysokości, na jaką pozwoli wysokość raty,
ale nie wyższej niż kwota przyznana w październiku.
5. Każda wypłata miesięczna w nowym roku kalendarzowym do czasu uzyskania informacji o
wysokości dotacji na ten rok będzie miała charakter zaliczki na poczet wypłat za styczeń –
lipiec.
6.Wypłaty danego stypendium realizowane od stycznia zostaną w razie konieczności
wyrównane w ramach każdego miesiąca do nowej kwoty stypendium, ustalonej przez Komisję
Stypendialną i Doktorancką Komisję Stypendialną na okres od stycznia do lipca. Wyrównanie
nastąpi w momencie uzyskania przez uczelnię informacji o wysokości nowej dotacji i
dokonania jej podziału.
7. Jeżeli w roku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, w którym rozpoczął
się rok akademicki, uczelnia nie otrzymała dotacji na świadczenia dla studentów oraz
doktorantów, Komisja Stypendialna i Doktorancka Komisja Stypendialna informuje studentów
o braku środków na świadczenia i podejmuje uchwałę o zaprzestaniu wypłacania przyznanych
świadczeń.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 zawieszone prawo studenta oraz doktoranta do
świadczeń, o którym mowa w ust. 3 - wygasa.
9. Do czasu wpłynięcia środków, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego załącznika, Rektor
uczelni wstrzymuje skreślenie studenta oraz doktoranta z listy studentów lub listy doktorantów
z powodu zaległości w opłatach za naukę, jeżeli uzyskał on prawo do stypendium socjalnego i
pobierał je w okresie październik - grudzień, a na dzień 4 stycznia nie ma żadnych zaległości
w opłatach za studia i od dnia 5 stycznia kwota zaległości w opłacie każdej z rat jest nie większa
niż miesięczna kwota stypendium socjalnego, pobierana w okresie październik – grudzień.
10. Student oraz doktorant zobowiązany jest do bezzwłocznego uregulowania wszelkich
zaległości z tytułu opłaty za studia w momencie wznowienia wypłaty świadczeń, o których
mowa w ust. 3 bądź poinformowania przez uczelnię, że uczelnia nie otrzyma dotacji a
zawieszone prawo do świadczeń wygasło.
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