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Zarządzenie nr 34/2020/2021  
Rektora 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
z dnia 23 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 

w Bielsku-Białej 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz §20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły 

Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zarządzam co następuje: 

§ 1. 

W porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 

w Bielsku-Białej w Regulaminie świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 

w Bielsku-Białej przyjętym Zarządzeniem nr 31/2020 z dnia 29.09.2020 r., wprowadzam następujące 

zmiany: 

- w załącznikach do Regulaminu świadczeń dla studentów nr 1, 4, 5, 6 po oświadczeniu: ,,posiadam 

status studenta dłużej niż przez okres 6 lat TAK/NIE” dodaje się objaśnienie: (,,Obliczając okres 

posiadania statusu studenta należy uwzględnić wszystkie okresy studiowania na wszystkich 

uczelniach”); 

- paragraf 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Stypendiach – rozumie się przez to świadczenia, 

o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1), 2) i 4) Ustawy”; 

- paragraf 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,W skład komisji stypendialnej i odwoławczej komisji 

stypendialnej wchodzą studenci oddelegowani przez uczelniany organ samorządu studenckiego oraz 

pracownicy Uczelni powołani przez Rektora. Studenci stanowią większość składów komisji. Skład 

komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej określa Rektor w drodze zarządzenia.”; 

- paragraf 4 ust. 3  otrzymuje brzmienie: ,,Świadczenia o których mowa w paragrafie 1 ust. 3 nie 

przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo 

równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia.”; 

- paragraf 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: ,,Student Uczelni może otrzymywać świadczenia w czasie 

trwania krótkoterminowego urlopu od zajęć. Pojęcie krótkoterminowego urlopu od zajęć definiuje 

§77 Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku Białej z dnia 26 kwietnia 2019 

r.”. 
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- w paragrafie 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu ,,O przyznanie stypendium rektora może 

ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeśli spełnił kryteria określone 

w ust. 1”; 

- w paragrafie 18 dodaje się po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: ,,W przypadku wątpliwości co do 

prawdziwości danych podanych przez studenta, Rektor wzywa studenta do złożenia wyjaśnień 

i jednocześnie wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty świadczeń.”; 

- paragraf 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 3, Rektor może 

uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami 

prawa, albo jeśli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody 

nieznane organowi, który wydał decyzję.” 

 
§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dr hab. Inż. Jacek Binda, prof. WSFiP 
 

Rektor 
 

  


