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Legnickie Pogotowie Ratunkowe
dziękuje za pomoc
31 sierpnia zespół ratowników medycznych z legnickiego Pogotowia Ratunkowego – Szymon Dorowski i Wojciech Soboń – odwiedzili naszą Uczelnię.
Przyjechali, aby specjalnie podziękować władzom
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy i Lions Club Legnica Silesia za okazaną
pomoc rzeczową w okresie pandemii.
Przypomnijmy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy i Lions Club Legnica
Silesia kilkakrotnie przekazywali dary w postaci maseczek ochronnych, kombinezonów i innego sprzętu

pracownikom służby zdrowia. Pamiątkowe proporczyki z napisem „Dziękujemy” odebrali dr Helena
Babiuch – prorektor ds. dydaktyki i studentów, prof.
dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz – prorektor ds.
nauki i współpracy z zagranicą, dr Monika Wierzbicka – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej, mgr Robert Burba – kanclerz i mgr Jerzy
Stefaniak – zastępca kanclerza.
Profesor Jerzy Pietkiewicz odebrał również podziękowania dla Lions Club Legnica Silesia, którego jest
obecnie Prezydentem.
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1 września – dr hab. Andrzej Panasiuk rozpoczął
swoją pierwszą kadencję jako Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Zastąpił on na tym stanowisku prof. dra hab. dra
h.c. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, który zakończył
swoją kadencję z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Uczelniane Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy wybrało nowego
Rektora 26 maja 2020 roku na kadencję 2020 – 2024.
1 września – Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Akademickie, działające przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy, rozpoczęły nowy rok szkolny 2020/2021.

1 września – odbywały się warsztaty dla kadry
dydaktycznej pn. „Wystąpienia publiczne. Warsztat
przed kamerą. Emisja głosu.” W programie szkolenia:
trening głosu, dykcji i intonacji, ćwiczenia aparatu
mowy, elementy psychologii przekazu telewizyjnego
i wystąpień publicznych, kompozycja kadru, ćwiczenia przed kamerą i mikrofonem, sztuka syntezy
wypowiedzi, symulacja wystąpień telewizyjnych i konferencyjnych, symulacja wystąpienia przed kamerą
internetową.
1– 5 września – na terenie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościło
kino samochodowe. Darmowy bilet do kina samochodowego można było odebrać placówce mBanku.
Na kinomaniaków czekały takie filmy jak „Green
Book”, „Whiplash”, „Blade Runner 2049”, „Zimna
wojna”, „Last Vegas”, „Iluzja”, „Wilk z Wall Street”,
„Chłopaki nie płaczą”, „La La Land”, „Uprowadzona”,
„Testosteron”, „Baby Driver”, „Tajne przez poufne”,
„Lejdis”, „Najlepszy”.
2 września – zakończyło się przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia w Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
w ramach pierwszego naboru.

co za nami
2 – 6 września – w ramach IX Festiwalu Romansu
Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej pt. „Barwy
słowiańskiej miłości” na terenie Dolnego Śląska, między innymi w Legnicy, Prząśniku, Prochowicach,
Środzie Śląskiej i Malczycach, odbywały się nagrania
utworów muzycznych. Dodatkowo sfilmowano najciekawsze miejsca związane z patronką Festiwalu. Jednym z nich był kampus Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, który w czasach
stacjonowania w Polsce wojsk radzieckich nazywany
był „Czerwonym miasteczkiem”.
4 września – nastąpiło ogłoszenie listy przyjętych
na I rok studiów na rok akademicki 2020/2021.

4 września – rozpoczął się drugi nabór na studia
w PWSZ im. Witelona w Legnicy na rok akademicki
2020/2021.
4 września – w Hotelu Millenium odbył się Koncert
Galowy IX Festiwalu Romansu Polsko-Rosyjskiego
im. Lidii Nowikowej pt. „Barwy słowiańskiej miłości”.
5 września – na Kąpielisku Kormoran OSiR Legnica odbyła się piąta edycja zawodów Gruszka CUP.
12 września – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy gościła na Festiwalu
Zdrowia i Zielarstwa w Duninie.
18 września – minął termin ubiegania się o przyznanie nagród w programie Santander Universidades.
26 września – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy odbyły się obchody 75-lecia
działalności TPD na Dolnym Śląsku.
30 września – minął termin ubiegania się o przyznanie stypendiów w programie Santander Universidades.

co przed nami
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1 października – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne
dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze
zimowym.
3 października – rozpoczną się zajęcia dydaktyczne
dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze
zimowym.
6 października – w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się uroczysta
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021.
6 października – przedstawiciele Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, działającego przy PWSZ im. Witelona w Legnicy, wezmą udział w uroczystościach
Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.

6 października – zakończy się rekrutacja kandydatów na studia w PWSZ im. Witelona w Legnicy
na rok akademicki 2020/2021.
7 października – zakończy się przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
na rok akademicki 2020/2021.
9 października – nastąpi ogłoszenie listy przyjętych na I rok studiów na rok akademicki 2020/2021
w ramach drugiego naboru.
30 października – upływa termin ubiegania się
o przyznanie nagród i stypendiów w programie Santander Universidades.
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organizacja roku akademickiego
2020/2021

Nowy rok akademicki 2020/2021
Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021, zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym dla studentów studiów
stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020 r.
i trwać będą do 23 stycznia 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym rozpoczną się
3 października 2020 r. i potrwają do 24 stycznia
2021 r.
Sesja egzaminacyjna zarówno dla studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, rozpocznie się
25 stycznia 2020 i trwać będzie do 7 lutego 2021 r.
Sesja poprawkowa wyznaczona została w terminie
od 8 do 14 lutego 2021 r.
Semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 15 lutego 2021 r. i trwać będzie
do 12 czerwca 2021 r. Dla studentów niestacjonarnych semestr letni potrwa od 15 lutego 2020 r.
do 13 czerwca 2021 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych rozpocznie się 14 czerwca 2021 r.
i potrwa do 27 czerwca 2021 r. Sesja poprawkowa dla
wszystkich studentów zaplanowana została na okres
od 6 do 19 września 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych
dla studentów ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich (z wyjątkiem Pielęgniarstwa
studia I stopnia – licencjackie) odbywać się będą
od 15 lutego do 22 maja 2021 r. Natomiast sesja
egzaminacyjna dla studentów tych kierunków trwać
będzie od 24 maja do 6 czerwca 2021 r.
Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych, którzy będą realizować praktyki od czerwca
2021 r., trwać będą od 15 lutego do 17 maja 2021 r.
Sesję egzaminacyjną dla tej grupy studentów zaplanowano na okres od 18 do 31 maja 2021 r.
Sesja poprawkowa dla studentów studiów stacjonarnych odbywać się będzie od 6 do 19 września
2021 r.
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim dla studentów na studiach niestacjonarnych, ostatniego roku
studiów licencjackich i magisterskich odbywać się
będą od 15 lutego 2021 r. do 23 maja 2021 r. Sesja
egzaminacyjna dla tej grupy studentów odbywać się
będzie od 24 maja do 6 czerwca 2021 r.
Natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna
dla pozostałych studentów niestacjonarnych odbywać
się będzie od 6 do 19 czerwca 2021 r.
Praktyki zawodowe studentów odbywać się będą
zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad
realizacji praktyk zawodowych.
Przerwy świąteczne dla studentów ustalono w okresach od 23 grudnia 2020 r. do 1 stycznia 2021 r.
oraz od 1 do 5 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem pod tym
względem są studenci, którzy zgodnie z planem studiów realizują w semestrze praktyki zawodowe.
Dodatkowo Rektor ustalił 23 maja oraz 4 czerwca
2021 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

wydarzenia
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Inauguracja roku akademickiego
2020/2021
w PWSZ im. Witelona w Legnicy
Oficjalna uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbędzie się
6 października 2020 roku o godzinie 1200 w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym naszej Uczelni.
To właśnie podczas tej ceremonii przedstawiciele
studentów pierwszego roku składają oficjalne ślubowanie i zostają przyjęci w poczet studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

– Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, dr. inż. Ewy Walczak-Hajec – Dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej oraz
prodziekanów: mgr Renaty Hołowiak i mgr Pauliny
Wojtaszewskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej, dr Małgorzaty Buchli i mgr. Grzegorza
Majewicza – oboje z Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych, a także mgr. Krzysztofa Kolbusza – Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

Tegoroczna inauguracja będzie pod kilkoma względami wyjątkowa. Ze względu na panującą sytuację
epidemiologiczną udział zaproszonych gości został
ograniczony do limitów wynikających z aktualnych
przepisów.
Będzie to także pierwsza inauguracja nowych władz
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Po raz pierwszy uroczystość poprowadzi
dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ, nowy Rektor
naszej Uczelni. Towarzyszyć mu będą nowo mianowane dr Monika Wierzbicka – Prorektor ds. Dydaktyki
i Studentów oraz dr inż. Bogumiła Wątorek – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Będzie
to także debiut dla dr. inż. Daniela Medyńskiego

W programie między innymi: sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2019/2020
prof. dra hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, przemówienie JM Rektora dr hab. Andrzeja Panasiuka,
prof. PWSZ, przyznanie i wręczenie odznaczeń oraz
medali „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, immatrykulacja
studentów oraz wykład inauguracyjny. W tym roku
wykład inauguracyjny wygłosi prof. zw. dr hab.
n. med. Krzysztof Simon na temat „Współczesne
zagrożenia epidemiologiczne – epidemiologia, diagnostyka, możliwości i perspektywy terapii SARSCov2/
Covid-19”. Oprawę muzyczną zapewni Męski Chór
Cantilena z Wrocławia.

nowe władze
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Jak już informowaliśmy, w tym roku rozpoczyna się kadencja nowych
władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Od 1 września 2020 roku stanowisko Rektora naszej Uczelni objął
dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ, z dniem 1 października nastąpiły
także zmiany na stanowiskach prorektorów. Oto ich sylwetki.

Doktor Monika Wierzbicka
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów
Doktor Monika Wierzbicka jest absolwentką
Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2004 roku uzyskała tytuł
magistra fizjoterapii. W trakcie studiów doktoranckich prowadziła badania naukowe pod opieką prof.
dra hab. Krzysztofa Wroneckiego, współpracując
z Dolnośląskim Centrum Chorób Serca „Medinet”
we Wrocławiu. W 2008 roku
ukończyła dzienne studia
doktoranckie, uwieńczone
obroną rozprawy doktorskiej
pt. „Ocena czynności wentylacyjnej płuc po operacjach
pomostowania tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym i bez krążenia
pozaustrojowego”.
Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki związanej ze specjalistycznymi sposobami usprawniania
pacjentów w zakresie fizjoterapii. Oprócz rozwoju naukowodydaktycznego uczestniczyła
w wielu specjalistycznych
szkoleniach oraz międzynarodowych kursach, które stały
się bogatym warsztatem wiedzy i umiejętności w pracy
zawodowej z pacjentami.
W ramach swojej aktywności zawodowej współpracowała z wieloma placówkami
medycznymi na terenie Dolnego Śląska. Przez wiele lat związana była z lecznictwem uzdrowiskowym, pełniąc funkcję kierownika
ds. medycznych w obiekcie sanatoryjnym w Polanicy Zdroju. Jako ekspert merytoryczny w obszarze
nauk medycznych i o zdrowiu wspierała działania
Instytutu Zarządzania i Samorządności we Wrocławiu oraz Samorządowego Informatora SISMS.
Uczestniczyła w pozyskiwaniu środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego oraz w ramach projektów zapewniających kompleksową obsługę informatyczną
dedykowaną podmiotom leczniczym, takich jak
telemedycyna i telerehabilitacja.

Jako nauczyciel akademicki prowadziła wykłady
dla słuchaczy Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia
Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu.
Będąc wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, oprócz zajęć
dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk
o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej pełniła również
funkcję opiekuna praktyk
studenckich oraz kierownika
Zakładu Fizjoterapii. Ponadto
duże doświadczenie zdobyła
na stanowisku dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej, będąc
odpowiedzialną za jego funkcjonowanie, jakość kształcenia, działalność dydaktyczną,
politykę kadrową, a także
opracowanie i realizację strategii jego rozwoju.
Była współautorem wniosku o nadanie Wydziałowi
Nauk o Zdrowiu i Kulturze
Fizycznej uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich pierwszego stopnia
oraz jednolitych studiów
magisterskich na kierunku
Fizjoterapia.
Pełniąc funkcję dziekana,
współtworzyła koncepcję uruchomienia nowych kierunków
studiów, takich jak: Coaching
zdrowego stylu życia – studia pierwszego stopnia, a także Pielęgniarstwo
oraz Zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia.
Intensywnie angażowała się we współpracę z Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Działem Badań,
Projektów i Współpracy PWSZ im. Witelona. Dzięki
temu Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
został zaangażowany w realizację Programu praktyk zawodowych skierowanych dla Państwowych
Wyższych Szkół Zawodowych ogłoszonego przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także
Zintegrowanego Programu Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Wspierała utworzenie Monoprofilowego Centrum

nowe władze
Symulacji Medycznej w ramach realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy” w oparciu o program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Ponadto propagowała
opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego
PWSZ im. Witelona w Legnicy dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia wraz z Programem
Rozwojowym Absolwenta.
Pełniąc funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, była członkiem Senatu
PWSZ im. Witelona w Legnicy, Uczelnianego Zespołu
ds. Jakości Kształcenia, członkiem Rady Wydawniczej oraz Komisji ds. Przyznawania Grantów.
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Ponadto była przewodniczącą Wydziałowego Zespołu
ds. Jakości Kształcenia, Rady Wydziału, a następnie
Zespołu ds. Kształcenia. Wnioskowała o powołanie
Komisji programowych dla wszystkich kierunków
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Była
członkiem komitetów naukowych wielu konferencji
organizowanych przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Pod afiliacją PWSZ im. Witelona w Legnicy
prezentowała swoje badania w obszarach medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej na konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Za swoją pracę
wyróżniona była nagrodami „Zasłużony dla PWSZ
im. Witelona w Legnicy” za znaczący wkład pracy
w rozwój Uczelni.
Prywatnie jest spełnioną żoną i mamą dwójki
dzieci, uwielbiającą spędzać aktywnie swój wolny
czas.

Doktor Bogumiła Wątorek
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Bogumiła Wątorek jest pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy od 1 października 2001 r. Ukończyła
w 2001 roku studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra
na kierunku Finanse i bankowość na Wydziale
Zarządzania i Informatyki. W 2002 roku rozpoczęła
studia doktoranckie w zakresie ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2007 roku
uchwałą Rady Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) nadano
jej stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
Rozprawa doktorska Bogumiły
Wątorek pt. „Kapitałowe programy emerytalne w Polsce –
ocena i perspektywy rozwoju”
została wyróżniona przez Radę
Wydziału.
Początkowo zatrudniona była
w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Witelona w Legnicy na stanowisku asystenta,
a aktualnie profesora uczelni.
Prowadzi działalność dydaktyczną – wykłady i ćwiczenia
z przedmiotów: ekonomia, matematyka finansowa,
ryzyko finansowe, analiza ekonomiczna. Zajmuje
się także badaniami naukowymi finansowanymi ze
środków Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest autorką szeregu artykułów i referatów
konferencyjnych z zakresu nauk społecznych, eko-

nomii i finansów oraz współautorką monografii
dotyczącej tematyki funkcjonowania specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce.
Poza działalnością dydaktyczną i naukową dr
Bogumiła Wątorek aktywnie uczestniczy w życiu
Uczelni poprzez prace w Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Komisji Rekrutacyjnej. W latach 2008 – 2012
oraz 2014 – 2018 była członkiem Senatu. Pełniła
także funkcję koordynatora merytorycznego ds. monitorowania
losów zawodowych absolwentów. W latach 2015 – 2018 była
prodziekanem Wydziału Nauk
Technicznych i Ekonomicznych.
Od października 2019 roku była
kierownikiem Zakładu Ekonomii
i Finansów, a w latach 2015 – 2018
członkiem Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych”
PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Wielokrotnie reprezentowała Uczelnię podczas różnego
rodzaju seminariów, konferencji
i spotkań o tematyce naukowej,
a także związanych z organizowaniem procesu dydaktycznego
oraz dostosowywania go do
zmieniających się potrzeb rynku
pracy. Bogumiła Wątorek aktywnie współpracuje
z Działem Badań, Projektów i Współpracy Uczelni
w zakresie przygotowywania koncepcji, a następnie
realizacji projektów finansowanych ze środków
unijnych. Stale podnosi swoje kompetencje poprzez
udział w międzynarodowych wymianach oraz szkoleniach dla nauczycieli akademickich.
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Kształcenie studentów w semestrze
zimowym w roku akademickim 2020/2021
w związku z zagrożeniem COVID-19
Ukazało się zarządzenie nr 95/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy z dnia 16 września 2020 r. w sprawie
organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku
akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem
COVID-19.
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn.
zm.) zarządzono:

7. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane
w formie zdalnej w wymiarze 25% ich wymiaru
przewidzianego w programie studiów.
8. W przypadku studiów podyplomowych dopuszcza
się możliwość realizacji zajęć w formie zdalnej
w innym wymiarze, niż określony w ust. 2, za
zgodą dziekana.
9. Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku realizowane będą w trybie stacjonarnym, natomiast pozostałe, krótsze formy
kształcenia (m.in. kursy, szkolenia), mogą być
prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak
i w formie zdalnej.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji zachorowania na COVID-19 lub
objęcia kwarantanną studenta lub pracownika
Uczelni, dziekan może podjąć decyzję o zwiększeniu wymiaru zajęć realizowanych w sposób zdalny.

§1.
1. Kształcenie w roku akademickim 2020/2021,
w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych,
niestacjonarnych, podyplomowych oraz innych
formach kształcenia, realizowane będzie w formie
hybrydowej (blended learning) tzn. z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość
oraz w trybie stacjonarnym.
2. Każdy moduł wynikający z programu studiów
będzie zrealizowany do 50% w formie zdalnej,
w pozostałym zakresie moduły będą zrealizowane
w formie stacjonarnej, z zastrzeżeniem ust. 4 – 8.
3. Podstawowym narzędziem służącym realizacji zajęć
w formie zdalnej jest platforma Google G Suitę.
4. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej w trybie synchronicznym powinny być planowane w godzinach
wyznaczonych w harmonogramie zajęć dla danego
kierunku i roku. Zajęcia powinny być przygotowane i udostępniane studentom z wykorzystaniem
platformy Google G Suitę. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w trybie asynchronicznym.
5. Wykłady ogólnouczelniane będą prowadzone zdalnie.
6. Seminaria dyplomowe, praktyki zawodowe, zajęcia
terenowe i zajęcia praktyczne organizowane poza
Uczelnią będą prowadzone w całości w sposób
stacjonarny.

§2.
1. Za odpowiednią organizację zajęć oraz przygotowanie harmonogramów zajęć odpowiadają dziekani.
2. Dziekani są zobowiązani do przekazania pracownikom dydaktycznym informacji dotyczących zasad:
realizacji zajęć w formie zdalnej (forma synchroniczna lub asynchroniczna), prowadzenia ewidencji
godzin, formy komunikacji elektronicznej.
3. Zajęcia powinny zostać zaplanowane w podziale
na dni realizacji zajęć w formie zdalnej i w formie
stacjonarnej.
4. Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej powinny
zostać zaplanowane w ilości co najmniej czterech
bloków dziennie dla danej grupy studentów, aby
zminimalizować liczbę dni przebywania studentów
na terenie Uczelni.
5. Pracownicy dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów w formie zdalnej w stałych godzinach, uprzednio ustalonych
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i ogłoszonych na stronie internetowej wydziału.
W wyznaczonym terminie pracownicy dydaktyczni
powinni być dostępni dla studentów na wskazanej
w § 1 ust. 3 platformie. Dziekan może wyrazić
zgodę na przeprowadzenie konsultacji w formie
stacjonarnej.

®

10. W przestrzeniach wspólnych budynków Uczelni
(m.in. korytarze, hole, schody, windy, toalety)
studenci zobowiązani są do zakrywania ust oraz
nosa maseczkami (do momentu zajęcia miejsca
w sali dydaktycznej) oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa
i reżimu sanitarnego.
11. Prowadzący zajęcia ma prawo żądać noszenia
maseczek przez studentów również na swoich
zajęciach.
12. Studentom zaleca się przebywanie na terenie
Uczelni wyłącznie w czasie realizacji zajęć dydaktycznych i w miarę możliwości ograniczania przemieszczania się po częściach wspólnych budynków
w większych grupach. Studentom, z wyłączeniem
asystentów osób z niepełnosprawnościami, nie
mogą towarzyszyć na terenie Uczelni osoby trzecie.
§4.

§3.
1. Wszystkie zajęcia dla studentów należy organizować z zachowaniem aktualnie obowiązujących
wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego,
określonych w odrębnych wytycznych Uczelnianych oraz Wydziałowych.
2. Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej mogą
prowadzić wyłącznie pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.
3. W zajęciach dydaktycznych realizowanych w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć wyłącznie
studenci bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę COVID-19.
4. Za objawy chorobowe, o których mowa w ust. 2–3
uznaje się w szczególności: gorączkę, kaszel
i infekcję górnych dróg oddechowych, duszność,
utrata węchu i smaku, zmęczenie i bóle mięśniowe.
5. Pracownicy i studenci nie powinni uczestniczyć
w zajęciach także w przypadku, gdy osoby, z którymi mieszkają lub miały osobisty kontakt, przebywają na kwarantannie lub w izolacji z powodu
podejrzenia lub zachorowania na COVID-19.
6. Student/pracownik z objawami chorobowymi lub
w sytuacji, o której mowa w ust. 5, ma obowiązek
pozostania w miejscu zamieszkania lub niezwłocznego udania się do miejsca zamieszkania.
7. Studenci, którzy są chorzy lub podejrzewają
u siebie rozwój choroby COVID-19, mogącej stanowić źródło zarażenia dla innych osób, mają
bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych, praktykach zawodowych itp. Usprawiedliwienie student składa niezwłocznie drogą
mailową do prowadzącego zajęcia.
8. W drodze do i z Uczelni studentom zaleca się
przestrzeganie aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
9. Przy wejściu do budynków Uczelni oraz w innych
wyznaczonych punktach studenci i pracownicy
zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

1. Zaliczenia i egzaminy w zimowej sesji egzaminacyjnej mogą odbywać się w formie stacjonarnej (z zachowaniem aktualnie obowiązujących
wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego)
lub w formie zdalnej wyłącznie z wykorzystaniem
platformy Google G Suitę.
2. Dziekan ustala formę zaliczeń i egzaminów
dla poszczególnych modułów kształcenia realizowanych na jego wydziale i podaje do wiadomości
studentom do 30 listopada 2020 r.
§5.
1. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć
na terenie Uczelni są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
zasad określonych w § 3 ust. 1.
2. Studenci przed rozpoczęciem zajęć są zobowiązani
podpisać oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§6.
1. Każdorazowo użyte w zarządzeniu sformułowanie
„student” dotyczy także słuchaczy studiów podyplomowych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
uczestników innych form kształcenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wystąpienia publiczne.
Warsztat przed kamerą. Emisja głosu
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbył się cykl szkoleń pt. „Wystąpienia
publiczne. Warsztat przed kamerą. Emisja głosu.”.
Warsztaty praktyczne były głównie skierowane
do kadry dydaktycznej. Ich celem było wypracowanie
najlepszych rozwiązań, które ułatwią skuteczniejszą
komunikację na forum publicznym i przed kamerą.
Program szkolenia obejmował m.in.: trening głosu,
dykcji i intonacji, ćwiczenia aparatu mowy, elementy
psychologii przekazu telewizyjnego i wystąpień publicznych, kompozycję kadru, ćwiczenia przed kamerą
i mikrofonem, sztukę syntetycznej wypowiedzi, symulację wystąpień telewizyjnych i konferencyjnych,
symulację wystąpienia przed kamerą.
Szkolenia poprowadził Radosław Mróz – dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca. Radosław Mróz – obecnie prezenter TVN24 – prowadzi
programy „Wstajesz i Wiesz”, „Fakty po południu”,
„Dzień na żywo” oraz wydania specjalne (m.in. wieczór wyborczy ,,Czas Decyzji”). W mediach od 2001
roku. Przez 7 lat związany był z radiową Trójką, gdzie
przygotowywał i prezentował serwisy informacyjne.
Wcześniej pracował w telewizji publicznej. Prowadził
również „Flesz muzyczny” w Onet.tv. Radosław Mróz
jest obecnie wykładowcą na Wydziale Dziennikarstwa
i Komunikacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Prowadzi także zajęcia z zakresu
wystąpień publicznych na studiach MBA w Collegium
Humanum w Warszawie.
Uczestnicy szkoleń podkreślali z zadowoleniem,
że otrzymali praktyczne wskazówki, jak przygoto-

wać się do wystąpienia, odnieść sukces perswazyjny,
mówić ciekawie, dostosować wizerunek do roli społecznej, spojrzeć na siebie z perspektywy odbiorcy,
radzić sobie w sytuacji kryzysowej. Uczestnicy zwracali uwagę, że podczas szkolenia mieli okazję ćwiczyć
psychologiczne, językowe i techniczne aspekty wystąpień publicznych, a to przyczyniło się do pogłębienia
samoświadomości mocnych i słabych stron podczas
wystąpień publicznych, a także motywacji do rozwoju
nowo nabytych umiejętności.
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ze sportowych aren

Piąta Gruszka CUP 2020

Gruszka CUP to największa impreza w Legnicy
i w regionie promująca siatkówkę. W tym turnieju
może wziąć udział każdy, kto chce zagrać w siatkówkę, zmierzyć się z innymi na parkiecie i po prostu
dobrze się bawić. Gruszka CUP to turniej dla kobiet,
mężczyzn i rodzin z dziećmi. Poza oczywistym celem
promocji siatkówki w Legnicy i regionie, Gruszka CUP
chce przede wszystkim promować zdrowy i aktywny
styl życia. Siatkówka to znakomity sport dla każdego,
aby miło spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół.
Nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu i wybitnych umiejętności, musisz chcieć przyjść i zagrać
z nami w siatkówkę. Niewątpliwym atutem turnieju
jest obecność pomysłodawcy tego wydarzenia, wybit-

ze sportowych aren
nego polskiego siatkarza, Piotra Gruszki. Ty też
możesz zmierzyć się z mistrzem.
Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce piąta edycja Gruszki CUP została przeniesiona
z hali na boiska otwarte. Turniej został rozegrany
na boiskach do sportów plażowych na Kąpielisku
Kormoran OSiR Legnica w sobotę 5 września 2020 r.
W tym roku w rywalizacji udział wzięło 20 zespołów
trójek – z podziałem na kobiety (9) i mężczyzn (11)
oraz 9 zespołów dwójek rodzinnych. Łącznie w zawodach wzięło udział ponad 70 uczestników
Turniej trójek żeńskich wygrał zespół w składzie:
Agnieszka Sierdzińska, Dominika Kwakszys i Joanna
Bitner. Drugie miejsce przypadło Dorocie Chmielowskiej, Paulinie Browolejt i Malwinie Bober, a trzecie
wywalczyła Gabriela Kania, Wiktoria Kania i Anna
Adach.
Turniej par rodzinnych wygrał zespół Maciej Szaynowski i Kacper Szaynowski, drugie miejsce wywalczyła para Paweł Płaskoń, Mateusz Płaskoń, a trzecie
Antoni Kuchciak i Leszek Kuchciak.
W turnieju trójek męskich pierwsze miejsce przypadło drużynie: Maciej Szaynowski, Kacper Pańczyk,
Kuba Jaworski. Drugie miejsce: Tomek Romanczyk,
Jerzy Tabaka, Krzysztof Zwoliński, a trzecie przypadło
Patrykowi Luty, Błażejowi Ciuman, Przemysławowi
Kościelnemu.
Organizatorami Gruszka CUP 2020 był: Piotr
Gruszka, Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
oraz MKS IKAR Legnica.
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Sięgnij po nagrody
i stypendia
od Santander
Bank Polska S.A.!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy oraz Santander
Bank Polska S.A. realizujący w Polsce program Santander Universidades zapraszają
studentów do składania zgłoszeń na niżej
wymienione nagrody i stypendia:

I. Nagroda Santander Universidades –
nagroda ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej aktywnych
studentów.
Działasz aktywnie w organizacjach
studenckich, kołach naukowych, agendach
kultury, organizacjach pozarządowych
lub prowadzisz swój biznes?
Bierzesz udział w wymianie
międzynarodowej w ramach Erasmusa+?
Realizujesz swoje pasje?
Jesteś osobą kreatywną?
Daj się zauważyć i wyróżnić!
Zgłoś swoją kandydaturę.

Pula nagród w konkursie wynosi
14 500.00 zł.
O nagrodę ubiegać się mogą wszyscy studenci studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, niezależnie
od kierunku i trybu studiów.
Aplikować można pod adresem: https://
www.becassantander.com/pl/pr o gr a m /
nagroda_legnica
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Warunkiem ubiegania się o przyznanie
nagrody jest zarejestrowanie się na ww. stronie w terminie do 30 października 2020 r.
oraz wypełnienie wymaganych formularzy
i oświadczeń. W ramach konkursu komisja, na podstawie listy rankingowej, przyzna
następujące nagrody:
1. Nagroda Santander Universidades
w wysokości 4000,00 zł dla najaktywniejszego studenta/ki.
2. Siedem nagród w wysokości po 1500,00
zł każda, w tym jedna dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
II. Stypendium szkoleniowe Santander
Universidades przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z lepszym przygotowaniem studentów do wejścia na rynek
pracy, w ramach czego przeprowadzone będą
8-godzinne warsztaty dla 30 studentów. Warsztaty będą obejmowały profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV,
list motywacyjny) oraz symulacje rozmów
rekrutacyjnych prowadzonych przez pracowników działów HR legnickich firm.
O nagrodę ubiegać się mogą wszyscy studenci studiów I oraz II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, niezależnie
od kierunku i trybu studiów.

Aplikować można pod adresem: https://
www.becas-santander.com/pl/program/stypendia_legnica
Warunkiem ubiegania się o przyznanie
stypendium jest poprawne zarejestrowanie
się na ww. stronie w terminie do 30 października 2020 r. W przypadku większej liczby
chętnych niż przewidziano miejsc komisja
przyznawać będzie miejsca na podstawie listy
rankingowej.
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Barwy słowiańskiej miłości w pieśniach
Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” przygotowało Legnicki Festiwal
Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej pt.
„Barwy słowiańskiej miłości”. W tym roku współorganizatorem festiwalu była Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy i Hotel Milenium.
Festiwal inspirowany jest losami romantycznej
i tragicznej miłości Rosjanki i polskiego oficera,
opowiedzianymi w filmie „Mała Moskwa”. Ta inicjatywa jest przykładem przenikania się kultur i apoteozą uniwersalnego systemu wartości, wśród których
miłość przezwyciężająca systemy i granice polityczne
zajmuje poczesne miejsce.
W tym roku w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną Festiwal miał inną formułę. Od 2 do 6 września na terenie Dolnego Śląska, między innymi
w Legnicy, Prząśniku, Prochowicach, Środzie Śląskiej i Malczycach, odbywały się nagrania utworów
muzycznych. Dodatkowo sfilmowano najciekawsze
miejsca związane z patronką Festiwalu. Jednym z nich
był kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy, który w czasach stacjonowania w Polsce wojsk radzieckich nazywany był „Czerwonym miasteczkiem”. Z tych materiałów powstanie
półtoragodzinny koncert, który będzie miał swoją
premierę na portalu internetowym i kanale Youtube.
Jednocześnie odbyły się dwa koncerty z publicznością – w Legnicy i Prochowicach. 4 września w Hotelu
Millenium odbył się Koncert Galowy IX Festiwalu.

Imprezę otworzył dr Tadeusz Samborski – prezes
Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy i dr Helena
Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy.
Podczas koncertu widzowie wysłuchali pieśni polskich i rosyjskich w wykonaniu: Agaty Marcewicz-
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-Szymańskiej, Barbary Twardosz-Droźdźińskiej, Idy
Tamary Zagórskiej, Agnieszki Babicz, Marka Rayskiego, Leonida Wołodko, Aurelii Sobczak i Witalija
Alisziewicza.
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Artyści, śpiewając o miłości w językach polskim
i rosyjskim, pokazali, iż koncerty są strefą wolną
od wszystkiego, co złe w naszym otoczeniu. Na widowni
świetnie bawiło się ponad 100 zaproszonych gości.
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O zdrowym stylu życia w Duninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy 12 września zaprezentowała ofertę Uczelni
na rok akademicki 2020/2021 podczas imprezy popularyzującej zdrowy styl życia pt. „Festiwal Zdrowia
i Zielarstwa” w Duninie.
Podczas imprezy można było wysłuchać wykładów przygotowanych przez nauczycieli akademickich
z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej naszej

Uczelni na tematy prozdrowotne, obejrzeć ćwiczenia
i wziąć w nich udział, a także zakupić regionalne
wyroby, m.in. miody i nalewki.
Festiwal był doskonałą okazją do zaprezentowania
oferty edukacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a zwłaszcza Wydziału
Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.
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Wolontariusze dla Polaków na Ukrainie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota
Akademicka” i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zapraszają do włączenia się w realizację projektu „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV – Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH”.
Projekt dofinansowany został ze środków Fundacji PZU, zakłada udział 9 wolontariuszy – studentów oraz osób
spoza środowiska akademickiego zainteresowanych wyjazdem do Drohobycza
na Ukrainie w dniach od 10 do 20 października.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
Zbiórka darów dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie: artykuły żywnościowe o długim terminie ważności, artykuły szkolne dla dzieci (zeszyty, kredki,
flamastry, bloki rysunkowe, bibuła, farby, kolorowanki itp.), środki opatrunkowe, higieniczne i czystości) – od 3.08 do 9.09.2020. Zebrane i zakupione
dary zostaną przekazane dzieciom z Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu.
10-dniowy pobyt w Drohobyczu – uczestnicy podejmą prace związane
z poprawą infrastruktury Polskiej Sobotniej Szkoły (remont sceny służącej
dzieciom do organizowania uroczystości upamiętniających i podtrzymujących
polskie tradycje i święta oraz artystycznych wydarzeń upamiętniających wybitnych Polaków). Będą też w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
porządkować zaniedbane groby na cmentarzu w Drohobyczu, gdzie pochowanych jest wielu Polaków. Dzieciom z Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu
przekazane zostaną zebrane i zakupione dary.
W ramach pobytu na Ukrainie zaplanowane zostało zwiedzanie Lwowa oraz
Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.
Projekt zakłada również udział w uroczystościach związanych z obchodami
25-lecia Drohobyckiego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia
„Odrodzenie” (między 15 a 20 października 2020 r.).
Z uwagi na epidemię koronawirusa planowany wyjazd odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (uczestnicy będą wyposażeni w maski
ochronne i płyny dezynfekcyjne), miejsce noclegu i wyżywienie zostały ustalone ze stroną ukraińską z gwarancją zapewnienia ograniczonego kontaktu ze
środowiskiem zewnętrznym.
Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem należy wysyłać na adres e-mail:
SkwarekB@pwsz.legnica.edu.pl z podaniem: danych personalnych – imię (lub
imiona – zgodnie z wpisem w paszporcie) i nazwisko; wydział, kierunek, rok
studiów; adres zamieszkania; data i miejsce urodzenia; PESEL; numer telefonu
do kontaktu.
O szczegółach wyjazdu osoby bezpośrednio zainteresowane zostaną poinformowane drogą e-mail.
Punkt zbiórki darów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy przy ul. Sejmowej 5, budynek A, parter – główny hol, szatnia.
WAŻNE: Osoby wyjeżdżające na Ukrainę muszą posiadać ważny paszport.

konferencje, seminaria,
sympozja
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W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka
– aspekty społeczno-prawne

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo
dziecka – aspekty społeczno-prawne”, która odbędzie się
w dniu 20 listopada 2020 r. w bezpiecznej formule on-line.
20 listopada to dzień znaczących wydarzeń dla praw
dziecka – rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka
w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r.,
a także Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dla uczczenia tak ważnych wydarzeń pragniemy zorganizować
spotkanie będące okazją do pochylenia się nad społeczno-prawnymi aspektami rozwoju i bezpieczeństwa dziecka.
Tematyka poruszana podczas konferencji podzielona
zostanie na panele tematyczne:
I. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji
na proces wychowania.
II. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie.
III. Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne.
IV. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego.
V. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo
i wychowanie dzieci i młodzieży.
VI. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci
i młodzieży.
VII. Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym.
VIII. Medycyna a prawa dziecka.
IX. Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko.
X. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie.
Prosimy także o poinformowanie o planowanym wydarzeniu swoich współpracowników, przyjaciół i studentów,
którymi przygotowano panel studencki.
Konferencję dofinansowano z programu „Doskonała
nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Organizatorami konferencji są Akademia Ekonomiczno
-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych);
Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
w Legnicy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Państwowy Uniwersytet
Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Zarząd Główny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Instytut Praw Dziecka
im. Janusza Korczaka.
Komitet Naukowy Konferencji działa pod przewodnictwem
prof. dra hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko – Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie. Jego członkami są: prof. dr
hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, prof.
dr hab. Nadia Skotna – Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu, dr
hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ – Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, prof. dr
hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan Studiów Prawno-

Administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie, prof. dr hab. Tatiana Francuz-Jaśkiewicz –
Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, prof. dr
hab. Ewa Jarosz – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant
Krajowy w Dziedzinie Pediatrii, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Kierownik Kliniki Pediatrii w Warszawie, prof.
dr hab. Natalia Pobirchenko – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy, prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. dr hab. Małgorzata Such-Pygiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, prof. dr
Svitlana Shchudlo – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
im. Iwana Franki w Drohobyczu, prof. dr hab. Roza Valeeva
– Uniwersytet Federalny w Kazaniu, prof. dr hab. Marek
Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk
Prawnych PAN, prof. dr hab. Anatol Francuz – Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, prof. dr hab.
Tadeusz Graca – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, prof. dr hab.
Marek Konopczyńki – Uniwersytet w Białymstoku, prof.
dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet im. Marii Curie
-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Jacek Kulbaka –
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, prof. dr. hab. Stanisław Nitecki – Uniwersytet
Opolski, prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Dyrektor
Instytutu Nauk Psychologicznych Akademii Ekonomiczno
-Humanistycznej, prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS
Uniwersytet Humanistyczno-społeczny w Warszawie, prof.
dr hab. Wojciech Słomski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, prof. dr hab. Jacek Sobczak
– Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie,
Profesor Instytutu Nauk Prawnych, prof. dr hab. Adam
Solak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prof. zw. dr hab. Kazimierz
Strzyczkowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
w Warszawie, dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, dr Iwona Florek
– Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
de Gasperi w Józefowie, dr Aleksandra Lukasek – Wyższa
Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
w Józefowie, dr Marek Michalak – Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, dr
Avi Tsur – Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael, dr n. med.
Maciej Michalak – Instytut Praw Dziecka im. Janusza
Korczaka, dr Piotr Zamelski – Politechnika Opolska oraz
Henryk Zabrocki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego
TPD w Koszalinie.
Patronem konferencji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.
Program konferencji:
• 20 listopada 2020 r.
• 09:15 – Logowanie uczestników konferencji (link
do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)
• 9:30 – 10:15 – Sesja otwierająca – wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów
• 10:15- 16:00 – Obrady w zespołach problemowych
(w tym panel studencki)
• 16:00-16:30 – Podsumowanie, zakończenie konferencji
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W tym roku uroczystość inauguracji zajęć była
Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, prowadzonego przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, 1 września rozpoczęli rok szkolny 2020/2021.
Do pierwszej klasy liceum przyjęto 26 osób. Będą się
one uczyć w klasie wieloprofilowej z następującymi

rozszerzeniami do wyboru przez uczniów: języki obce
(angielski, niemiecki, francuski), język polski, historia, WOS, historia sztuki, geografia, biologia, chemia,
matematyka, fizyka i informatyka.

szczególna ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa uczniowie przyszli do szkoły w maseczkach
ochronnych. Przed wejściem do sali odkażali także
ręce. Zrezygnowano w tym roku z organizacji dużej
inauguracji roku szkolnego i zapraszania wielu gości
ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne.

Tradycyjnie w sali zgromadzili się uczniowie
i nauczyciele. Wszystkich przywitał mgr Dariusz
Wędzina – Dyrektor ALO. W swoim wystąpieniu podkreślił radość z pierwszego powakacyjnego spotkania
z uczniami i nauczycielami. Dyrektor przekazał także
informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w roku
szkolnym 2020/2021.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
to szkoła, w której wysoki poziom nauczania idzie
w parze z wyjątkowo życzliwą atmosferą. Proces
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nauczania i wychowania nastawiony jest na indywidualizację w podejściu do uczniów – między innymi szkoła
prowadzi indywidualne przygotowania do matury.
Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna
i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy
edukacyjne, liczne wycieczki szkolne oraz wymiana
międzynarodowa uczniów.
Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia.
W tegorocznym Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny
„Perspektywy” Akademickie Liceum Ogólnokształcące
zdobyło tytuł Brązowej Szkoły 2020 i zajęło 3. miejsce
w Legnicy wśród liceów.
Tym samym po raz kolejny ALO uplasowało się
na podium najlepszych liceów w Legnicy w rankingu
„Perspektyw”. To wielki sukces całej społeczności
szkolnej.

Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzania
swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach
dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych, zajęć ze studentami PWSZ im. Witelona
w Legnicy. W razie potrzeby mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
Uczniowie ALO biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez uczelnię wyższą – PWSZ
im. Witelona w Legnicy. Zapewniamy bezpłatnie
wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje
przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo języka japońskiego. Wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym
realizujemy w małych grupach. Dla najlepszych

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to wspaniała atmosfera i bardzo dobre warunki lokalowe gwarantujące bezpieczeństwo. Klasy liczą maksymalnie
22 uczniów. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym, rozpoczynają się o godz. 8.00
i kończą najpóźniej o godz. 16.00.

uczniów i sportowców przewidziany jest atrakcyjny
system stypendialny.
Szkoła jest bardzo bezpieczna – jej teren i teren
wokół szkoły objęte są systemem monitoringu. Natomiast codzienny kontakt rodziców z nauczycielami
jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny.

wieści z TA
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Nowy rok szkolny
w Technikum Akademickim w Legnicy
kwalifikacji zawodowych umożliwiają absolwentom
Technikum Akademickiego uzyskanie tytułu zawodowego – technika, który podnosi ich atrakcyjność
na rynku pracy w kraju i za granicą.
Oferowane w Technikum Akademickim zawody –
technik informatyk – technik automatyk oraz technik
energetyk – mają obecnie najlepsze perspektywy nie
tylko w Legnicy i okolicach, absolwentami takich
kierunków zainteresowane są również działające
w naszym regionie firmy międzynarodowe.

1 września Technikum Akademickie w Legnicy
rozpoczęło kształcenie młodzieży w roku szkolnym
2020/2021. Ta nowa szkoła średnia w Legnicy rozpoczęła działalność we wrześniu 2019 r. W tegorocznym naborze przyjęto do pierwszych klas 39 nowych
uczniów. Będą się oni kształcić w zawodach technik
informatyk oraz technik automatyk.
Nauka w Technikum trwa 5 lat. Do szkoły przyjmowani są absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
Zajęcia w Technikum odbywają się na terenie campusu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy. Kształcenie z przedmiotów zawodowych
realizowane jest w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach Uczelni.
Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować edukację na studiach wyższych. Zdane w trakcie nauki państwowe certyfikaty

wieści z TA
Organem prowadzącym Technikum jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”. Więcej informacji może udzielić
sekretariat Technikum Akademickiego w Legnicy, tel.
76 723 23 07, ul. Sejmowa 5A w Legnicy.
W trakcie nauki w Technikum Akademickim uczniowie mają możliwość poznania metod i technologii
badawczych, uczestniczą także w wykładach, ćwiczeniach i konferencjach naukowych organizowanych
przez PWSZ im. Witelona w Legnicy. Szkoła umożliwia
uczniom korzystanie z nowoczesnych laboratoriów
informatycznych, elektronicznych i językowych oraz
pracowni chemicznej i fizycznej.
Biorąc pod uwagę wymogi współczesnego świata,
szczególne miejsce zajmuje w Technikum Akademickim nauka języków obcych. Znajomość języków nasi
uczniowie mogą potwierdzić certyfikatem TELC lub
LCCI. Uczniowie TA oraz ich rodzice mogą korzystać z bogatych i różnorodnych zbiorów biblioteki
i czytelni PWSZ im. Witelona w Legnicy. Uczniowie
Technikum Akademickiego mają możliwość odbycia
praktyk i staży zawodowych w najlepszych firmach
regionu i Polski. Swoją wiedzą i umiejętnościami
mogą się dzielić przy różnego rodzaju projektach
zawodowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczniowie podczas wycieczek zawodoznawczych poznają rzeczywiste warunki pracy w zawodzie,
w którym się kształcą.
Uczniowie, którzy wybrali zawód technik automatyk, nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu montażu, uruchomienia, obsługi i eksploatacji układów
automatyki przemysłowej.
Wybierający zawód technik energetyk, poznają
podczas 5 lat nauki zasady montażu, uruchamiania
oraz eksploatacji jednostek przesyłowych i wytwórczych w systemach energetycznych.
Technikum Akademickie zaprasza również tych,
którzy chcą uzyskać tytuł technika informatyka. Podczas nauki uczniowie będą administrować i eksploa-

27

®

tować systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne
i lokalne sieci komputerowe.
Nauka w szkole trwa 5 lat, w trakcie których
uczniowie podchodzą do egzaminów zawodowych
oraz maturalnych, co pozwala im – oprócz przepustki
na wybrane studia wyższe – uzyskać tytuł zawodowy
technika.

nowe zasady
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Regulamin świadczeń dla studentów
Obowiązuje już nowe zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń
dla studentów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
zapisy tego dokumentu.
Regulamin świadczeń dla studentów, zwany dalej
„regulaminem”, został sporządzony na podstawie:
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Pomoc materialna przyznawana jest studentom
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zwanej dalej „uczelnią”
z funduszu stypendialnego, utworzonego ze środków
budżetu państwa, przeznaczonych na ten cel.
W ramach pomocy materialnej student może
ubiegać się o następujące świadczenia: stypendium
socjalne, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznane w zwiększonej wysokości,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium
rektora oraz zapomogę.

Świadczenia, o których mowa powyżej, nie przysługują studentom będącym: kandydatami na żołnierzy
zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy
podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszami
służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego
przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
Student może ubiegać się o przyznanie miejsca w Domu Studenta. Szczegółowe kryteria i tryb
zakwaterowania zawarte są w stosownym zarządzeniu Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy w sprawie wprowadzenia
regulaminu Domu Studenta oraz zasad podziału
miejsc i warunków odpłatności.
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać na jednym, wybranym przez siebie kierunku: stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium
rektora, zapomogę oraz stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.
Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga oraz
stypendium ministra za znaczące osiągnięcia przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach
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drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich,
jednak łącznie nie dłużej niż przez okres 6 lat. Okres
ten oblicza się od momentu podjęcia studiów i nabycia
praw studenckich po raz pierwszy, następnie bierze
się pod uwagę wszystkie lata, w których student miał
możliwość ubiegania się o świadczenia bez względu
na to, czy je pobierał.
Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga oraz
stypendium ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie
podejmuje studia pierwszego stopnia.
Przepisy powyższe stosuje się również do osób
posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała
w trakcie studiów lub po uzyskania tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób
niepełnosprawnych jeszcze na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Student, któremu przyznano stypendium socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo student ubiegający się o przyznanie takiego świadczenia, jest zobowiązany powiadomić
Sekcję ds. Pomocy Materialnej, zwanej dalej „sekcją”,
o ukończeniu innego kierunku studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego, lub o upływie okresu 6 lat,
o którym mowa powyżej.
Świadczenia, o których mowa, przyznawane są
na pisemny wniosek studenta (według wzoru określonego przez Uczelnię) złożony w sekcji, a w przypadku stypendium rektora – w dziekanacie wydziału,
w terminach ustalonych w niniejszym regulaminie.
Oprócz świadczeń już wymienionych, student może
ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie
stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.
Świadczenie to przyznawane jest przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie
z wydanym przez niego rozporządzeniem.
O przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi może
ubiegać się student niebędący obywatelem polskimi,
o ile spełni warunki określone w niniejszym regulaminie, niezbędne do przyznania poszczególnych
świadczeń.
O przyznanie stypendium socjalnego może ubiegać
się student cudzoziemiec w sytuacji, gdy: udzielono
mu zezwolenia na pobyt stały, lub jest rezydentem
długoterminowym Unii Europejskiej; udzielono mu
zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186
ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282
oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771); posiada status
uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo
korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiada
certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego
jako obcego, o którym mowa w art. 1 la ust. 2 ustawy
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.
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U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C l; posiada Kartę Polaka lub jest
osobą, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia
polskiego pochodzenia; jest małżonkiem, wstępnym
lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku
z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1
lub art. 15 lb ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem
z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub
posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych.
W przypadku cudzoziemców ubiegających się
o przyznanie pomocy materialnej zapisy te stosuje
się odpowiednio.
Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę
przyznaje Rektor.
Od decyzji Rektora studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14
dni od daty otrzymania tej decyzji.
Rektor może upoważnić dziekanów wydziałów
do wydawania decyzji w sprawie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.
Na pisemny wniosek właściwego organu samorządu studenckiego złożony do 5 października, Rektor
przekazuje uprawnienia w zakresie przyznawania
świadczeń wymienionych wyżej Komisji Stypendialnej
i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Komisję Stypendialną oraz Odwoławczą Komisję
Stypendialną powołuje Rektor. W skład Komisji wchodzą delegowani przez uczelniany organ samorządu
studenckiego przedstawiciele studentów każdego
wydziału, a także pracownicy Uczelni, przy czym
studenci stanowią większość w komisjach.
Od rozstrzygnięcia podjętego przez Komisję Stypendialną studentowi przysługuje prawo wniesienia
pisemnego odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną
i Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla
decyzję Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.
Podziału środków na poszczególne rodzaje świadczeń w danym roku akademickim dokonuje Rektor
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu
studenckiego.
Wysokość tych świadczeń w danym roku akademickim określa Rektor w porozumieniu z uczelnianym
organem samorządu studenckiego odrębnym zarządzeniem, nie później niż do 20 października.
Wysokość stypendiów może ulec zmianie (obniżeniu), jeżeli ilość przeznaczonych środków finansowych nie wystarcza na przyznanie świadczeń w pełnej
ciąg dalszy na str. 30
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wysokości wszystkim uprawnionym, którzy złożyli
wniosek w terminie wskazanym.
Decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor.
Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być większa niż
38 proc. wynagrodzenia profesora.
Za właściwe skompletowanie dokumentów będących
podstawą przyznania świadczenia odpowiedzialny jest
student składający wniosek o przyznanie pomocy
materialnej.
W przypadku stypendium rektora prawidłowość
złożonych dokumentów i wyliczenia średniej ocen
sprawdzają pracownicy dziekanatu, natomiast w przypadku stypendium socjalnego oraz stypendium dla
osób niepełnosprawnych weryfikacji wniosku dokonują
pracownicy sekcji. W przypadku stwierdzenia braku
wymaganych dokumentów, odpowiednio, pracownik
dziekanatu lub sekcji wzywa studenta do uzupełnienia
braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
Rektor lub odpowiednia Komisja Stypendialna po
przeanalizowaniu wniosków o przyznanie pomocy
materialnej ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, oświadczeń itp.
W uzasadnionych przypadkach Rektor lub odpowiednia Komisja Stypendialna może wezwać studentów ubiegających się o przyznanie świadczenia, celem
uzyskania bliższych informacji i wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów.
W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów w wyznaczonym
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terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od odebrania
pisemnego wezwania, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
Świadczenia pomocy materialnej nienależnie wypłacone lub uzyskane na podstawie nieprawdziwych
danych podlegają zwrotowi na fundusz stypendialny.
Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora przyznawane
jest w roku akademickim na okres: 9 miesięcy –
od października do czerwca lub 5 miesięcy – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem
studiów, trwa jeden semestr.
W przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego stypendium rektora jest
przyznawane na poszczególne semestry, tj.: w semestrze letnim na 4 miesiące – od marca do czerwca,
w semestrze zimowym na 5 miesięcy – od października do lutego.
W przypadku gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności traci ważność w trakcie roku akademickiego, stypendium dla osób niepełnosprawnych
przyznawane jest na okres ważności tego orzeczenia.
Jeżeli student przedłoży kolejne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności może ponownie otrzymać ww. stypendium, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
W przypadku gdy wniosek o przyznanie stypendium zostanie złożony w trakcie roku akademickiego,
świadczenie zostanie przyznane na okres krótszy,
nie dłużej niż do końca czerwca lub, odpowiednio,
do końca lutego.
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W przypadku gdy dokumenty dotyczące tymczasowego zamieszkania na terenie Legnicy obejmują
część roku akademickiego, zwiększenie stypendium
socjalnego przyznawane jest tylko na okres wskazany w dokumentach. Jeżeli student przedłoży kolejny
dokument potwierdzający tymczasowe zamieszkanie
w Legnicy, może ponownie otrzymać zwiększone stypendium, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
W odniesieniu do pozostałych przesłanek wskazanych powyżej zwiększenie stypendium socjalnego
zostanie przyznane na okres zgodny z dołączonymi
dokumentami.
W przypadku gdy student złoży z wynikiem pozytywnym egzamin dyplomowy przed terminem określonym w regulaminie studiów, tzn. przed upływem
okresu pobierania przyznanego świadczenia, wówczas
świadczenie przysługuje jedynie do końca miesiąca,
w którym powyższy egzamin został złożony.
Stypendia wypłacane są do 25. dnia każdego miesiąca, w którym przysługuje świadczenie.
Pierwsze stypendia w danym roku akademickim
mogą zostać wypłacone po tym terminie, jednak nie
później niż do końca miesiąca.
Wypłata przyznanego świadczenia realizowana jest
pod warunkiem odebrania przez studenta decyzji
w tej sprawie.
Ustala się dwa terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, których dotrzymanie umożliwia przyznanie danego świadczenia
na odpowiedni okres:
– Termin pierwszy: a) stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych – do 31 sierpnia,
b) stypendium rektora – do 25 września, z zastrzeżeniem, iż do dnia 2 października można dostarczyć
zaświadczenia dokumentujące osiągnięcia uzyskane
w terminie od dnia złożenia wniosku do 30 września. W przypadku, gdy do 25 września wnioski złoży
mniej niż 10% studentów danego kierunku, zostanie
dla tego kierunku ogłoszony nowy termin. Złożenie
wniosku wraz z kompletem dokumentów w pierwszym
terminie spowoduje wypłatę stypendiów od miesiąca
października.
– Termin drugi: stypendium socjalne, stypendium
dla osób niepełnosprawnych – do 30 września. Dotrzymanie drugiego terminu spowoduje wypłatę stypendiów w listopadzie z wyrównaniem od października.
W przypadku ubiegania się o zwiększone stypendium
socjalne z tytułu tymczasowego zamieszkania na terenie Legnicy, dokumenty student jest zobowiązany
złożyć do dnia 8 października danego roku.
W przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wskazanych powyżej, student otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez
studenta, po upływie wskazanych terminów, uzależnione będzie od tego, czy w puli środków przeznaczonych na stypendium, o które ubiega się student,
pozostały pieniądze do rozdysponowania.
W przypadku gdy zabraknie środków na pozytywne
rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków, o przyznaniu świadczenia decydować będzie data złożenia
kompletnego wniosku.
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W przypadku stypendium rektora, pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego po terminie dodatkowo
uzależnione będzie od faktu czy w terminie wskazanym została wyczerpana pula 10 proc. najlepszych
studentów danego kierunku.
Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane
studentom, którzy uzyskali wpis na dany semestr.
Świadczenia pomocy materialnej nie są przyznawane studentom pierwszego roku studiów, którzy
nie złożyli ślubowania.
Studentowi oczekującemu na powtarzanie semestru nie przysługuje prawo do przyznania świadczeń
pomocy materialnej.
Studentowi, któremu udzielono urlopu z powodu
ważnych okoliczności losowych lub trudnej sytuacji
materialnej albo wyjazdu na studia i kursy, nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium
dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.
Wstrzymuje się wypłatę przyznanych świadczeń
w przypadku zawieszenia studenta przez Rektora
w prawach studenta.
Student traci prawo do przyznanego stypendium
w przypadku: zawieszenia w prawach studenta
na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji
Dyscyplinarnej, uzyskania stypendium na podstawie
nieprawdziwych danych, pisemnej rezygnacji z przyznanego stypendium, przeniesienia na inną uczelnię,
oczekiwania na powtarzanie semestru. Utrata stypendium następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym
zaistniały powyższe okoliczności.
Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów lub zaistniały okoliczności, tj.
ukończenie studiów i uzyskanie tytułu zawodowego
albo upłynięcie okresu 6 lat, w którym świadczenie
przysługiwało.
Student starający się o stypendium socjalne składa
komplet wymaganych dokumentów, które uzależnione są od jego indywidualnej sytuacji, w tym
przede wszystkim: podanie, zaświadczenia z urzędu
skarbowego członków rodziny studenta i studenta
o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierające informacje o wysokości: dochodu,
składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych
od dochodu, należnego podatku. W przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego
wynika, że podatnik nie złożył zeznania za dany
rok podatkowy bądź nie figuruje w ewidencji tego
urzędu, należy do wniosku dołączyć oświadczenie
potwierdzające, że w danym roku, członek rodziny nie
uzyskał żadnego dochodu i nie rozliczył się w innym
urzędzie skarbowym.
Ponadto do wymaganych dokumentów zaliczają
się: zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych lub inne dokumenty zawierające informacje
o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie
zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok akademicki, tych członków rodziny studenta,
ciąg dalszy na str. 32
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którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają
wykazany dochód; zaświadczenie naczelnika urzędu
skarbowego, dotyczące członków rodziny studenta
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające
informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku,
wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości
opłacanego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki; zaświadczenie z ośrodka
pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej tych studentów i ich rodzin, których miesięczny
dochód w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej; oświadczenie studenta o przyczynach niedołączenia do wniosku zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa powyżej, wraz z dokumentami potwierdzającymi źródła
utrzymania rodziny; zaświadczenie z właściwego
organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz hektarach fizycznych ogólnej powierzchni
w roku poprzednim; zaświadczenie z KRUS dla rolników i domowników o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku, z którego oblicza się dochód; umowę
dzierżawy w przypadku oddania części lub całości
znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa
rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym

cd. ze str. 31

rolników (jest to umowa pisemna zawarta co najmniej na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów
i budynków, z wyjątkiem umów zawartych z osobami najbliższymi, o których mowa w art. 28 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników) albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej; umowę zawartą w formie aktu
notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną; przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą
sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; kopię odpisu
wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także: a) przekazy lub przelewy pieniężne
dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej
lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów niższych niż
zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie
przed mediatorem, b) oświadczenie o wysokości otrzy-
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manych alimentów oraz zaświadczenie komornika
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest
prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku,
ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, c)
informację właściwego sądu lub właściwej instytucji
o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich
podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez
osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny; informację sądu o toczącym się postępowaniu
w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku
osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która
wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; akt zgonu
rodzica; zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki
policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka
rodziny studenta; akt małżeństwa; w przypadku utraty
dochodu – dokument określający datę utraty dochodu
oraz wysokość utraconego dochodu; w przypadku
uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki – dokument określający
wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub
członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany; w przypadku uzyskania
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym
rok akademicki – dokument określający wysokość
dochodu uzyskanego przez studenta lub członka
rodziny studenta z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany; zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się
dzieciach, które ukończyły 18 rok życia; skrócone lub
zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci albo
inny dokument urzędowy potwierdzający ich wiek,
jeżeli nie przekroczyli 18 roku życia; odpis zupełny
aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie
świadczenia alimentacyjnego; orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; oświadczenia
członków rodziny o wysokości uzyskanego innego
dochodu w poprzednim roku kalendarzowym niepodlegającego opodatkowaniu, tj.: a) alimenty na rzecz
dzieci, b) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, c) świadczenia
pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów, d) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, e) renty określone w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, f) zasiłki chorobowe
określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
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rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, g) dochody członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone
o składki na ubezpieczenia społeczne, h) kwoty diet
nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, i) świadczenia określone
w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, j) należności pieniężne otrzymywane z tytułu
wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku
oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, k)
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej
Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
l) świadczenia rodzicielskie, ł) zasiłek macierzyński,
o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, m) stypendia dla bezrobotnych
finansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz
inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, wymienione szczegółowo w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz w pouczeniu do oświadczenia członka rodziny o wysokości
dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.
Student może złożyć kserokopie dokumentów
określonych powyżej, jeżeli zostały one potwierdzone
notarialnie lub przez inny urząd państwowy. Kserokopię dokumentu uwierzytelnić może pracownik
sekcji podczas przyjmowania wniosku o przyznanie
pomocy materialnej pod warunkiem okazania oryginału dokumentu.
Rektor lub odpowiednia Komisja Stypendialna
odmawia studentowi przyznania stypendium socjalnego, jeśli nie dostarczy zaświadczenia z ośrodka
pomocy społecznej, o którym mowa powyżej.
Jeżeli przyczyny niedostarczenia zaświadczenia,
o którym mowa były uzasadnione i student udokumentuje źródła utrzymania rodziny, Rektor lub
odpowiednia Komisja Stypendialna może przyznać
stypendium socjalne.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego
studenta do ubiegania się o stypendium, uwzględnia
się dochody osiągane przez: studenta, małżonka studenta, rodziców studenta, opiekunów prawnych lub
faktycznych studenta, będące na utrzymaniu osób,
o których mowa, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia,
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów
prawnych lub faktycznych może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu
dzieci, jeśli spełnia jeden z następujących warunków:
ukończył 26. rok życia, pozostaje w związku małżeńciąg dalszy na str. 34
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Regulamin świadczeń dla studentów
skim, ma na utrzymaniu dzieci, osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, posiada stałe
źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód
w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia
oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot
określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Student, o którym mowa, składa oświadczenie,
że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego
z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
Stałym źródłem dochodu jest wynagrodzenie
z tytułu umowy o pracę, renty z tytułu niezdolności do pracy, dochód z tytułu alimentów, cyklicznie zawierane umowy o dzieło i zlecenie itp. Ciężar
udowodnienia posiadanego stałego źródła dochodu
spoczywa na studencie.
W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny,
od dochodu uzyskanego przez członków rodziny
w ubiegłym roku kalendarzowym odejmuje się kwotę
zapłaconych alimentów w ubiegłym roku kalendarzowym.
W przypadku gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt
członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie, od dochodu rodziny uzyskanego przez
członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym
odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty za pobyt w tej
instytucji za ubiegły rok kalendarzowy.

cd. ze str. 33

W przypadku gdy studentowi lub osobie samotnie
wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie
zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne
na rzecz studenta od jeg o rodzica, stypendium nie
przysługuje, chyba że: rodzice studenta nie żyją lub
jedno z rodziców studenta nie żyje, ojciec studenta
jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania studenta
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
alimentacyjnego na rzecz studenta, student, zgodnie
z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną
obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach.
Stypendia przyznawane są na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego
członka rodziny studenta ustalonego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny
studenta (lub studenta samodzielnego finansowo)
z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki,
na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny
dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się
sumując przeciętne miesięczne dochody członków
rodziny studenta, a następnie dzieląc j e przez liczbę
osób w rodzinie studenta (w chwili składania wniosku
o przyznanie pomocy materialnej).
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Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków
jego rodziny, po odliczeniu od dochodu podlegającego
opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).
W przypadku ustalania dochodu z działalności
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze
obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw
rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
W przypadku, gdy do ustalania wysokości przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
znajdującego się w posiadaniu rodziny w poprzednim
roku kalendarzowym, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być
przyznane. W przypadku jednoczesnego uzyskiwania
dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów
pozarolniczych dochody te sumuje się.
Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza
się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,
gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, gospodarstwa
rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Za umowę, o której mowa powyżej, uznaje się
umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres
co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów
i budynków przez emeryta lub rencistę rolniczego
z osobą niebędącą: małżonkiem wydzierżawiającego,
jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego
lub pasierba, osobą pozostającą z wydzierżawiającym
we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem
osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę
na zasadach, o których mowa powyżej, lub z wydzier-
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żawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstw
rolnych pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu
dzierżawy.
Do dochodów rodziny studenta nie wlicza się: stypendiów finansowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego bądź przez osobę fizyczną lub przez
osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, stypendiów rektora i stypendiów
naukowych dla doktorantów wypłacanych z funduszu
własnego Uczelni, stypendiów przyznawanych uczniom, studentom, doktorantom w ramach: a) funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających
zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów
międzynarodowych lub programów wykonawczych,
sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty, stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art.
21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ponadto do dochodu nie wlicza się: świadczeń
rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków
do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych,
w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych Rodzina
500+, 300 PLUS, świadczeń uzupełniających dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczeń
z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych,
okresowych itd., dopłat bezpośrednich dla rolników
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
W przypadku śmierci rodzica lub współmałżonka,
i innego członka rodziny, nie bierze się pod uwagę
zarówno osoby nieżyjącej, jak i dochodu przez nią
uzyskanego. Dochody uzyskane poza granicami kraju.
W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje
się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu
walut, ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi
podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej.
W przypadku gdy członek rodziny uzyskał poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego
nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia
dokonuje się na podstawie średniego kursu walut
z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
Kolejne zapisy zarządzenia przedstawimy w listopadowym wydaniu „Kwadransa Akademickiego”.
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75 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
na Dolnym Śląsku
Studium historyczno-biograficzne
W Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy ukazała się książka pt. „75 lat
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku. Studium historyczno-biograficzne”. Jest to praca zbiorowa
pod redakcją dr Beaty Skwarek z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Pomysłodawcą wydania publikacji jest wieloletni tepedowski działacz, wolontariusz, prezes Miejskiego i Okręgowego Oddziału TPD w Legnicy – Kazimierz Pleśniak,
który zaproponował regionalnym oddziałom (legnickiemu,
jeleniogórskiemu, wałbrzyskiemu i wrocławskiemu) zaangażowanie się w odtworzeniu przeszłości i ukazanie aktualnej rzeczywistości w ich społecznej
przestrzeni. W odpowiedzi działacze
z poszczególnych oddziałów i kół
zainteresowani pomysłem przesyłali
biogramy, materiały wspomnieniowe
oraz interpretacje własnych indywidualnych i społecznych doświadczeń dokumentujących działalność
oddziałów dolnośląskiego okręgu,
ich prezesów, członków i wolontariuszy – rodziców. W przypadku kilku
narracji charakter wspomnieniowy
występuje łącznie z elementami biograficznymi, które trudno rozdzielić.
Wskazać jednak należy, iż pomimo
ogromu wykonanej przez Autorów
pracy publikacja zawiera luki, brakuje też informacji o wielu sprawach
i ludziach. Niedobór ten wynika m.in.
z trudności w dostępie do materiałów źródłowych dokumentujących
działalność poszczególnych oddziałów lub z ich bezpowrotnej utraty.
Ponadto wiele osób woli działać niż
pisać, dlatego odnajdujemy w tekście
jedynie krótkie relacje z ich działalności. W odniesieniu do brakujących
informacji należy mieć nadzieję, iż
kolejne opracowania zostaną uzupełnione i znajdzie się
w nich miejsce dla tych, których w tej książce zabrakło.
Niniejsze studium historyczno-biograficzne ma charakter popularyzatorski i porządkujący, dlatego też w tym
przypadku postawienie problemu badawczego okazało się
mniej ważne niż sformułowanie celu określonego jako
„zachowanie w pamięci społecznej działalności ludzi, którzy
przybyli na Ziemie Odzyskane i niezależnie od panujących
realiów podjęli trud pracy społecznej oraz Tych, którzy
kontynuowali to dzieło w zmieniających się warunkach
ustrojowych i nadal realizują wyznaczane cele, gdzie najwyższą wartością jest dobro dziecka”.
Oddane w ręce Czytelnika opracowanie zostało podzielone na trzy części. Poprzedzają je artykuły ukazujące
rys historyczny działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
na Dolnym Śląsku, strukturę i charakterystykę czterech
Oddziałów Regionu Dolnośląskiego.
W pierwszej części publikacji zawarte zostały wypowiedzi członków TPD, którzy aktywnie włączyli się w jej
merytoryczną zawartość. Są to prezesi zarządów oddziałów
okręgowych, przewodniczący i członkowie kół, rodzice

dzieci – podopiecznych TPD – opowiadający swoje historie w nawiązaniu do działalności społecznej i zawodowej,
z refleksją wspominający koleżanki, kolegów, współpracowników, bez pomocy i zaangażowania których nie udałoby się
przeprowadzić wielu ciekawych przedsięwzięć. Ich osobiste
refleksje odnoszą się do zjawisk i przemian ostatnich dekad
(przełomu XX i XXI wieku) i stanowią w pewnym sensie
podsumowanie dotychczasowych działań. Kolejność prezentowanych tekstów wynika z przynależności do poszczególnych okręgów (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław).
Druga część obejmuje wspomnienia o działaczach i pionierach TPD, których nie ma już wśród nas, a których inicjatywy zyskały uznanie i – pomimo
trudnych dla naszego kraju czasów –
wprowadzane były w życie. Ich działalność wynikająca z przynależności
do TPD w czasach PRL – podobnie
jak innych organizacji społecznych
– służyła i miała służyć umacnianiu
moralności socjalistycznej i ustroju
zorganizowanych na wzór radziecki.
W trzeciej części przedstawione
zostały biografie współczesnych
społeczników – prezesów, działaczy
i przyjaciół TPD, odczuwających
i dostrzegających potrzebę podejmowania kolejnych inicjatyw. Są
wśród nich osoby o różnym stażu
zawodowym oraz emeryci, których
łączy wyznawany system wartości,
wybór, cel i sens życia podyktowany
odpowiedzialnością za rozwój dzieci
i ich rodzin.
Opracowanie zamykają: wypowiedź Wiesława Kołaka – prezesa
Zarządu Głównego TPD w Warszawie i wnioski podsumowujące merytoryczny aspekt zaprezentowanych
materiałów, zestawienie bibliograficzne uwzględniające cykl wykorzystanych i wydanych w przestrzeni ostatnich lat publikacji
ukazujących działalność TPD.
Prezentowany materiał uzupełniają teksty napisane
w oparciu o cytowaną literaturę bez stosowania odsyłaczy, materiały źródłowe, sprawozdania, artykuły i relacje
publikowane w wydawanych na przestrzeni lat czasopismach: „Przyjaciel Dziecka” i „Nade wszystko Dziecko”.
Całość wieńczy aneks, w którym zawarto: aktualny skład
Zarządu i Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału
Regionalnego TPD, wykaz Honorowych Członków TPD.
W materiale ilustracyjnym odnaleźć można zdjęcie Sztandaru Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD i formy
uhonorowania oraz zdjęcia dokumentujące wybrane wydarzenia i podejmowane przez tepedowskich społeczników
inicjatywy. Fotografie przekazane zostały zarówno przez
Autorów prezentowanych tekstów, jak i oddziały okręgowe.
Stanowią one jedynie niewielką część udokumentowanego
dorobku Towarzystwa i wchodzą w zakres zbiorów gromadzonych na potrzeby utworzenia Sali Tradycji ( Pamięci),
której siedzibą będzie legnicki oddział.

promocja

38

Promocja

wieści z KU AZS

39

®

Sebastian z czwartym medalem
Zawodnik Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy
Sebastian Sądej wywalczył brązowy medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym
w kategorii 83 kg. Sebastian Sądej po raz czwarty
startował w Akademickich Mistrzostwach Polski,
gdzie rokrocznie zdobywał medal i stawał na podium.
W tym roku absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskał łączny
wynik 607.5 kg: (przysiad – 217,5 kg, wyciskanie
leżąc – 157,5 kg, martwy ciąg – 232,5 kg).
W tym miejscu warto przypomnieć sukcesy z lat
ubiegłych. W roku 2017 Sebastian wywalczył brązowy medal w kategorii – 74 kg z łącznym wynikiem
535 kg (przysiad 200 kg, wyciskanie leżąc 125 kg,
martwy ciąg 210 kg). W 2018 Sebastian nie miał
sobie równych w swojej kategorii wagowej – 74 kg
i z wynikiem 585 kg wywalczył swoje pierwsze złoto
(przysiad 215 kg, wyciskanie 140 kg, martwy ciąg
220). W 2019 roku złoty medal został obroniony,
a zawodnik poprawił wynik aż o 25 kilo, uzyskując
łącznie 610 kg (przysiad – 220 kg, wyciskanie leżąc –
150 kg, martwy ciąg 240 kg)
Tegoroczne Akademickie Mistrzostwa Polski
w Trójboju Siłowym odbywały się w Katowicach
w terminie 28 – 30 sierpnia 2020 r., a ich organizatorem był Klub Uczelniany AZS Uniwersytet Śląski
w Katowicach.
Sebastian Sądej jest tegorocznym absolwentem
kierunku Informatyka o specjalności systemy i sieci

komputerowe na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Na co dzień
trenuje w TKKF Śródmieście Legnica.
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