Regulamin przyznawania zapomóg losowych
dla beneficjentów Projektu pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia ATRINBIOTECH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.2

I. DEFINICJE
§1
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1) beneficjent - student będący uczestnikiem Projektu pt. „Atrakcyjna i Innowacyjna
Biotechnologia

-

ATRINBIOTECH”

realizowanego

w Uniwersytecie

Śląskim

w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 10.05.2010 r. do
31.10.2013 r.,
2) zapomoga - wsparcie finansowe przysługujące beneficjentowi, który przejściowo
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym,
3) organ przyznający - komisja powołana przez Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska, złożona z Koordynatora Projektu, Prodziekana Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska, właściwego do spraw pomocy materialnej dla studentów oraz
przedstawiciela wydziałowej rady samorządu studenckiego.

II. ZASADY OGÓLNE
§2
1.

Zapomoga może być przyznana tylko jeden raz w trakcie trwania Projektu,
beneficjentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej.

2.

Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku:
1) śmierci członka najbliższej rodziny,
2) choroby lub nieszczęśliwego wypadku beneficjenta, jego dziecka lub członka
najbliższej rodziny,
3) innego zdarzenia losowego, powodującego pogorszenie się sytuacji materialnej
beneficjenta.

3. Wniosek o zapomogę powinien być odpowiednio udokumentowany.
4. Wysokość zapomogi wynosi 1 000 zł (tysiąc złotych).
5. Przewiduje się przyznanie maksymalnie dziewięciu zapomóg, w tym maksymalnie
trzech rocznie w latach kalendarzowych 2011 - 2013, z zastrzeżeniem ust. 1.

6. Wniosek o zapomogę składa się nie później niż 12 miesięcy od zaistnienia zdarzeń,
o których mowa w ust. 2.
7. Do zapomóg mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r., Nr 51,
poz. 307, z późn. zm.).

III. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZAPOMOGĘ
§3
1. Wniosek o zapomogę beneficjent winien złożyć osobiście w dziekanacie Wydziału
Biologii i Ochrony Środowiska dla kierunku biotechnologia na druku stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu i dostępnym na stronie internetowej Projektu
www.atrinbiotech.us.edu.pl, w następujących terminach:
1) w 2011 r.: od 15 września do 31 października,
2) w 2012 r. i 2013 r.: od 15 marca do 30 kwietnia.
2. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania zapomogi podejmuje organ
przyznający, na podstawie informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Listy wypłat przyznanych zapomóg sporządza Koordynator Projektu lub osoba przez
niego wyznaczona.
2. Od decyzji organu przyznającego przysługuje odwołanie do Rektora, składane
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać konkretny
i uzasadniony wniosek odwołującego się.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje
Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, właściwy do spraw pomocy
materialnej dla studentów.
2. Regulamin

wchodzi

w

życie

z

dniem

od dnia 1 września 2011 r.

2

podpisania,

z

mocą

obowiązującą

