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Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej 

Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zwany dalej Regulaminem, opracowano zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.). 

 

2. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej studentom, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej, 

sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepopieraniu świadczeń na innym 

kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta. 

 
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Rektor – Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; 

2) Dziekan – kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziału) Wyższej Szkoły 

Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; 

3) Student – osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, 

w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych; 

4) ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.); 

5) ustawa o pomocy społecznej – ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.); 

6) ustawa o świadczeniach rodzinnych – ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, z późn. zm.); 

7) Kodeks Postępowania Administracyjnego (Kpa) – ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.); 

8) ustawa o cudzoziemcach – ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1990, z późn. zm.); 

9) ustawa o ochronie danych osobowych – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.); 

10) Kodeks Karny (KK) – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1137, z późn. zm.); 

11) WSKSiM – Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

§ 2 

1. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem o świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać 

się studenci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy w zakresie określonym 

w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Pomoc materialną może otrzymywać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSKSiM, 

który spełnia warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niniejszym 

Regulaminie. 

§ 3 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznawane są w ramach dotacji przyznanej 



3 

WSKSiM przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na bezzwrotną pomoc materialną 

dla studentów. 

 

2. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów. 

 

3. Podziału funduszu na poszczególne świadczenia dokonuje Rektor WSKSiM w porozumieniu 

z Samorządem Studentów WSKSiM. 

 

4. Fundusz pomocy materialnej w części nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 

0,2% dotacji, o której mowa w ust. 1, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów realizacji 

zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów, 

ponoszonych przez WSKSiM. 

 

5. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej 

dla studentów przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele określone w § 4 ust.1 

Regulaminu, z zastrzeżeniem art. 106a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 4 

 
1. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o pomoc materialną 

ze środków funduszu, o którym mowa w § 3, w formie: 

 

1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

4) zapomogi. 

 

2. Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki 

i tryb przyznawania tego stypendium regulują odrębne przepisy. 

 

§ 5 

 
1. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów WSKSiM dzieli środki funduszu pomocy 

materialnej na: 

 

1) stypendia socjalne i zapomogi; 

2) stypendia rektora dla najlepszych studentów; 

3) stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

 

2. Środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów przeznaczone na stypendia Rektora 

dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego 

kierunku studiów prowadzonego w Uczelni stanowią nie więcej niż 60% środków przeznaczonych 

łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli 

liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów może być przyznane jednemu studentowi. 
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Rozdział II 

ORGANY PRZYZNAJĄCE POMOC MATERIALNĄ 

§ 6 

1. Świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 przyznawane są na wniosek studenta 

przez Komisję Stypendialną. 

 

2. Od decyzji podjętej przez Komisję Stypendialną studentowi przysługuje prawo złożenia odwołania 

do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie 

wniesione po terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 

3. Świadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3 przyznawane jest na wniosek studenta przez Rektora 

WSKSiM. 

 

4. Od decyzji Rektora WSKSiM w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, składany w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek 

wniesiony po terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

 

§ 7 
 

1. Na wniosek Samorządu Studenckiego WSKSiM Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję 

Stypendialną na okres danego roku akademickiego powołuje Dziekan spośród pracowników Uczelni 

i studentów delegowanych przez Samorząd Studencki WSKSiM. W skład każdej komisji wchodzi 

co najmniej 5 członków, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. 

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska oraz rok i kierunek studiów 

kandydatów delegowanych do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

 
§ 8 

 

1. Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna na pierwszym posiedzeniu wybierają: 

1) przewodniczącego 

2) wiceprzewodniczącego. 

 

Wybór następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danej 

komisji. 

 
2. Członek Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej podlega wyłączeniu 

od udziału w postępowaniu w sprawie: 

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, 

że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej 

ze stron lub w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych 

w pkt. 2 i 3; 

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji; 

6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie 

dyscyplinarne lub karne; 

7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności 

służbowej. 
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3. Członkowie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej zobowiązani 

są do zachowania w poufności informacji, które dotyczą poszczególnych studentów ubiegających się 

o świadczenia pomocy materialnej, a które poznali w toku prac komisji, zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 

 

4. W posiedzeniach komisji stypendialnej może uczestniczyć Kanclerz WSKSiM. 

 

5. W przypadku ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów, rezygnacji z członkostwa w Komisji 

lub odwołania członka Komisji przez Dziekana, Samorząd Studencki WSKSiM uzupełnia jej skład, 

wg zasad określonych odpowiednio w § 7.  

 

6. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej każdorazowo sporządza 

się protokół, który podpisują przewodniczący oraz członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 

 

7. Protokół z prac Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania 

pomocy materialnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1, 2, 4  zawiera dodatkowo: 
 

1) alfabetyczną listę studentów, którym przyznano poszczególne stypendia 

z   uwzględnieniem przyznanych kwot; 

2) alfabetyczną listę studentów, których wnioski o poszczególne stypendia zostały rozpatrzone 

odmownie; 

3) alfabetyczną listę studentów, których wnioski o poszczególne stypendia zostały 

nierozpatrzone.   

                                                   

§ 9 
 

1. Decyzje podjęte przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną zapadają zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej 

liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. Decyzje wydane przez Komisję Stypendialną 

i Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisują przewodniczący tych komisji lub działający 

na podstawie ich pisemnego upoważnienia wiceprzewodniczący.  

 

2. Do decyzji podjętych przez Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną stosuje się 

odpowiednio przepisy wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także Kpa oraz 

przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, z uwzględnieniem przepisów określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Decyzje Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej wydawane w sprawie ustalenia 

prawa do świadczeń pomocy materialnej są decyzjami administracyjnymi przekazywanymi 

studentowi w formie pisemnej. 

 

4. Doręczenie decyzji wydanej przez Komisję Stypendialną lub Odwoławczą Komisję Stypendialną 

następuje za pokwitowaniem odbioru decyzji przez studenta w Biurze Samorządu Studenckiego 

WSKSiM w terminie ustalonym przez Dziekana. Odbiór decyzji student potwierdza własnoręcznym 

podpisem ze wskazaniem daty odbioru. W przypadku nieodebrania decyzji w wyznaczonym terminie 

doręczenie decyzji następuje przez pocztę za pokwitowaniem odbioru. 

 

5. O terminie posiedzenia komisji, o których mowa w § 7  i doręczaniu decyzji studenci informowani 

są w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych lub w formie ogłoszeń zamieszczanych 

na platformie FRONTER. 

 

§ 10 
 

1. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje 

Rektor. 
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2. W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzje Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym 

Regulaminem. 

 

§ 11 

1. Do decyzji wydanych przez Rektora w sprawie przyznania stypendium o którym mowa w § 4 ust. 1 

pkt. 3 stosuje się odpowiednio przepisy wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także 

Kpa oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego z uwzględnieniem przepisów 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Decyzje Rektora wydawane w sprawie ustalenia prawa do świadczeń pomocy  materialnej w formie 

stypendium o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 3 są decyzjami administracyjnymi przekazywanymi 

studentowi w formie pisemnej. 

3. Doręczenie decyzji wydanej przez Rektora następuje za pokwitowaniem odbioru decyzji przez 

studenta w Rektoracie WSKSiM w Toruniu w terminie ustalonym przez Rektora. Odbiór decyzji 

student potwierdza własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty odbioru. W przypadku 

nieodebrania decyzji w wyznaczonym terminie doręczenie decyzji następuje przez pocztę 

za pokwitowaniem odbioru. 

4. O terminie odbioru decyzji w sprawie stypendium rektora studenci powiadamiani są w formie 

ogłoszeń na tablicach informacyjnych lub w formie ogłoszeń zamieszczanych na platformie 

FRONTER. 

 

Rozdział III 

TRYB PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY 

MATERIALNEJ 

§ 12 

 
1. Świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-4 przyznawane są na udokumentowany wniosek 

studenta.  

2. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

oraz zapomogi składa się do Komisji Stypendialnej, natomiast wniosek o przyznanie stypendium 

rektora dla najlepszych studentów składa się do Rektora WSKSiM w Toruniu. 

3. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, o których mowa § 4 ust. 1 pkt. 1-4 składa się 

osobiście lub przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113, z późn. zm.). 

4. Student może upoważnić inną osobę do złożenia w jego imieniu wniosku o przyznanie świadczenia 

pomocy materialnej. Upoważnienie jest skuteczne w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu 

lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej 

lub pracownika WSKSiM.  

5. Dane osobowe studentów ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 

oraz członków ich rodzin są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 

niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w WSKSiM 

w Toruniu, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy 

materialnej. Administratorem danych osobowych jest WSKSiM w Toruniu. Student ma prawo 

do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
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§ 13 

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1-3 mogą być przyznawane w danym roku 

akademickim na okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok trwa jeden semestr przez okres 

do 5 miesięcy. Przepis ten wyklucza możliwość przyznania stypendium studentowi, który zaliczył 

ostatni rok studiów w danym roku akademickim i oczekuje na egzamin dyplomowy, a otrzymał już 

w w/w roku akademickim dane stypendium przez maksymalny dopuszczony w ustawie Prawo 

o szkolnictwie wyższym okres. 

 

2. Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane 

jest na semestr, a stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki z zastrzeżeniem 

ust. 1. 

 

3. W przypadku stypendiów przyznawanych na rok akademicki kontynuacja wypłaty na kolejny 

semestr danego roku akademickiego następuje automatycznie, jeżeli osoba której dotyczy 

świadczenie utrzyma status studenta. 

 

4. Zapomoga może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim. 

§ 14 

 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora 

dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, 

wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

 

2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 

studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 4, chyba że kontynuuje on studia 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże 

nie dłużej niż przez okres trzech lat, przy czym studia te mogą być kontynuowane na tym samym 

kierunku studiów lub na innym kierunku. 

 

3. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 

na więcej niż jednym kierunku studiów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

4. Student składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 wraz z każdym wnioskiem o przyznanie 

określonego świadczenia pomocy materialnej, na kierunku, na którym otrzymuje świadczenia 

pomocy materialnej, w terminie określonym przez Rektora. 

 

§ 15 

 
Studentowi, który ukończył studia przed terminem wyznaczonym w planie studiów, wypłaca się: 

 

1) stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do miesiąca, 

w którym odbył się egzamin dyplomowy 

2) stypendium rektora dla najlepszych studentów do miesiąca, w którym odbył się egzamin 

dyplomowy. 

§ 16 

 
1. Student traci prawo do otrzymywania przyznanych świadczeń pomocy materialnej 

w przypadku: 

1) rezygnacji ze studiów, 
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2) skreślenia z listy studentów (z dniem, w którym decyzja o skreśleniu staje się 

ostateczna); 

3) ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów, 

4) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 

5) dobrowolnej rezygnacji z otrzymywanych świadczeń, 

6) przeniesienia do innej uczelni, 

7) uzyskania świadczenia pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych, 

8) przebywania na urlopie dziekańskim, z zastrzeżeniem § 17. 

 

2. Jeżeli student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej w przypadkach określonych w ust. 1 

wstrzymuje się wypłatę tych świadczeń od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student 

utracił prawo do tych świadczeń. 

 

3. W przypadku skreślenia z listy studentów, wypłata przyznanych studentowi świadczeń pomocy 

materialnej zostaje wstrzymana z dniem wydania decyzji przez Dziekana. 

 

4. Student traci prawo do wstrzymanych świadczeń pomocy materialnej z dniem, w którym decyzja 

o skreśleniu stała się prawomocna. 

 

5. W okoliczności określonej w § 16 ust. 1 pkt. 2 i 4 przyznana wcześniej pomoc materialna 

jest przywracana jeśli na podstawie odrębnych przepisów przywrócono prawa studenta. 

Przywrócenie pomocy jest skuteczne w miesiącu, w którym student uzyskał pełne prawa studenta. 

Za okres obowiązywania decyzji o wstrzymaniu pomocy materialnej nie przysługuje uprawnionemu 

roszczenie o wyrównanie. 

 

6. Wznowienie wstrzymanej wypłaty świadczenia pomocy materialnej może nastąpić wyłącznie 

na wniosek zainteresowanego. 

 

7. O wstrzymaniu oraz przywróceniu praw do pomocy materialnej orzeka się w drodze decyzji 

administracyjnej. 

§ 17 

 
1. W okresie korzystania z urlopu student traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, 

o których mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem §17 ust. 3. 

 

2. Jeżeli powrót studenta z urlopu następuje w tym samym semestrze, w którym student korzysta 

z urlopu, wypłata świadczeń stypendialnych, do których nabył prawo przed udzieleniem urlopu, 

zostaje wznowiona w takiej samej wysokości, w jakiej była przyznana i nie dłużej niż do końca 

semestru, na który została przyznana. 

 

3. Na udokumentowany wniosek studenta, może on w okresie urlopu ubiegać się o świadczenia pomocy 

materialnej, o których mowa w § 4 ust. 1 lub kontynuację wypłaty świadczeń stypendialnych, 

do których nabył prawo przed udzieleniem urlopu, w przypadku: 

 

1) ciężkiej choroby studenta i członków jego najbliższej rodziny, 

2) urodzenia dziecka lub opieki nad nim, 

3) innych ważnych okoliczności losowych. 

 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 student nabywa po zaliczeniu pierwszego semestru studiów. 
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5. Ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej studenta przebywającego na urlopie następuje 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a ich wypłata następuje od miesiąca, w którym 

student złożył wniosek. 

 

6. W przypadku studenta, który przed udzieleniem urlopu miał ustalone prawo do świadczeń 

stypendialnych kontynuacja wypłaty świadczeń stypendialnych następuje od miesiąca, 

w którym złożył on wniosek, o którym mowa  w ust. 3, bez możliwości wyrównania za poprzednie 

miesiące. 

§ 18 
 

1. Student odbywający za zgodą Dziekana zagraniczne studia objęte współpracą z WSKSiM 

(np. w ramach programu ERASMUS), może ubiegać się i otrzymywać świadczenia pomocy 

materialnej, o których mowa w § 4, o ile spełnia wszystkie warunki niezbędne do otrzymania tych 

świadczeń.  

§ 19 

 

1. Wysokość świadczeń o których mowa w § 4 ust. 1, 2, 4 ustala Komisja Stypendialna 

lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odpowiednio do posiadanych środków finansowych. 

 

2. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala Rektor WSKSiM odpowiednio 

do posiadanych środków finansowych w porozumieniu z Komisją Stypendialną. 

 

3. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów 

nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego 

w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 

4. W przypadku, gdy suma przyznanych stypendiów o których mowa w ust. 3 przekroczy 90% 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, proporcjonalnie pomniejsza się te stypendia 

odpowiednio do kwoty wyżej wymienionego wynagrodzenia. 

 

§ 20 
 

1. Obowiązujące w WSKSiM terminy porządkowe składania wniosków o przyznanie świadczeń 

pomocy materialnej ustala na dany rok akademicki Rektor w formie zarządzenia i podaje 

do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni. 

 

2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami po obowiązującym w WSKSiM terminie, 

ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej oraz wypłata przysługujących świadczeń 

następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono kompletny wniosek, bez 

możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy w trakcie semestru sytuacja 

materialna studenta ulega zmianie i ubiega się on o stypendium socjalne lub gdy student otrzymał 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, uprawniające do ubiegania się o stypendium specjalne dla 

osób niepełnosprawnych.  

 

4. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej po obowiązującym 

w WSKSiM terminie Komisja Stypendialna lub Rektor może odmówić studentowi przyznania 

świadczeń pomocy materialnej, jeżeli środki funduszu pomocy materialnej zostały już 

rozdysponowane, pomimo spełnienia przez niego kryteriów uprawniających do ich otrzymania.    
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§ 21 
 

1. Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie dokumentów stanowiących podstawę 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odpowiedzialny jest student 

ubiegający się o świadczenie. 

 

2. Za sprawdzenie prawidłowego skompletowania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa 

do świadczeń pomocy materialnej, za właściwe ustalenie dochodu przypadającego na jedną osobę 

w rodzinie studenta odpowiedzialny jest pracownik WSKSiM wyznaczony przez Rektora lub 

Kanclerza oraz Komisja Stypendialna. Za sprawdzenie średniej ocen do celów stypendialnych 

odpowiedzialny jest pracownik Dziekanatu WSKSiM wyznaczony przez Rektora lub Kanclerza. 

Wyznaczony pracownik WSKSiM jest także odpowiedzialny za terminowe dostarczenie odwołań 

studentów wraz z dokumentacją do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i do Rektora.  

 

3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego i/lub niekompletnego wniosku pracownik 

WSKSiM wyznaczony przez Rektora lub Kanclerza wzywa pisemnie studenta ubiegającego się 

o przyznanie świadczeń pomocy materialnej do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących 

dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z pouczeniem, że niezastosowanie się 

do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki 

wezwania można dokonać również telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na studenckie konto pocztowe. 

 

4. W przypadku usunięcia nieprawidłowości we wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów 

po terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, student ubiegający się o przyznanie 

świadczeń pomocy materialnej określonych w § 4 ust. 1, 2, 4 zobowiązany jest do złożenia nowego 

wniosku wraz z kompletem dokumentów. 

 

5. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium rektora 

dla najlepszych studentów, nieudokumentowane osiągnięcie nie jest wliczane w trakcie obliczania 

punktacji rankingowej. 

 

§ 22 
 

1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla 

najlepszych studentów wypłacane są do końca każdego miesiąca po przekazaniu przez MNiSW 

środków na ten cel. 

 

2. Dopuszcza się wypłatę świadczeń stypendialnych, o których mowa w ust. 1, łącznie 

za pierwsze dwa miesiące semestru zimowego w terminie do 30 listopada lub letniego 

w terminie do 30 kwietnia  z zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata stypendium następuje dopiero 

po skutecznym doręczeniu decyzji dotyczącej danego świadczenia. 

 

3. Wypłaty przyznanych świadczeń dokonuje się przelewem na wskazane przez studenta we wniosku 

konto bankowe. 

 

4. W przypadku zmiany numeru konta student zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć oświadczenie 

o numerze rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. 

 

5. W przypadku uzyskania prawa do pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku 

studiów student zobowiązany jest poinformować pisemnie o tym fakcie uczelnię w terminie 7 dni. 

 

§ 23 
 

1. W przypadku powstania wątpliwości dotyczącej przyznanego świadczenia pomocy materialnej 

co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia Rektor 

powiadamia niezwłocznie studenta pobierającego świadczenia o konieczności złożenia 
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w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień 

w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.  

 

2. Pomoc materialna przyznana lub pobrana przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych 

zamieszczonych we wniosku albo fałszywych dokumentów podlega zwrotowi w całości i powiększa 

fundusz pomocy materialnej WSKSiM. 

 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną 

w trybie określonym odrębnymi przepisami. 

 

 

 

Rozdział IV 
 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
 

 

§ 24 
 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej „stypendium rektora”, może otrzymywać 

student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym. 

 

2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy 

rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady 

międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 

 

3. O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, może się ubiegać student studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

 

4. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów 

drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia 

lub na ostatnim semestrze, jeżeli ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwał jeden semestr. 

 

§ 25 
 

1. Student może ubiegać się o stypendium rektora składając w terminie wniosek według wzoru 

określonego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

2. Student składający wniosek o stypendium rektora zobowiązany jest udokumentować 

zaświadczeniami wskazane we wniosku osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

3. Student, o którym mowa w § 24 ust. 4, który ukończył studia pierwszego stopnia na innym kierunku 

studiów lub w innej uczelni do wniosku o przyznanie stypendium rektora dołącza zaświadczenie 

o uzyskanych ocenach za ostatni rok studiów wraz z informacją czy w czasie studiów pierwszego 

stopnia pobierał stypendium rektora. 

 

§ 26 
 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, może otrzymywać student, który spełnia warunki 

określone w § 24, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz: 
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1) w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium zaliczył terminowo 

wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów na dany rok,  terminy będą ustalane 

w odrębnych Zarządzeniach Rektora; 

 

2) nie powtarzał roku, o którym mowa w pkt. 1, z wyłączeniem sytuacji, kiedy powtarzanie 

roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka; 

 

3) uzyskał za rok studiów, o którym mowa w pkt. 1 wysoką średnią ocen (nie niższą 

niż 4,50) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 

 

4) do końca roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem 

Studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia roku 

studiów na danym kierunku studiów; 

 

5) jest wpisany na kolejny rok akademicki. 

 

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki 

na okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr na okres do 5 miesięcy. 

 

3. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra 

za wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta 

do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznanego 

przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków 

strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

§ 27 
 

1. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który: 

 

1) zaliczył rok z wpisem warunkowym lub powtarza przedmiot, 

2) został skierowany na powtarzanie semestru lub roku studiów, 

3) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru 

lub roku. 

 

§ 28 

 
1. Średnia ocen, o której mowa w § 26 ust.1 pkt 3, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen 

pozytywnych i negatywnych (z egzaminów i zaliczeń z oceną zgodnie z planem studiów kierunku, 

na którym student ubiega się o stypendium) uzyskanych przez studenta w ostatnim zaliczonym roku  

studiów, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnia ocen, o której mowa 

w § 26 ust.1 pkt 3, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych 

(z egzaminów i zaliczeń z oceną zgodnie z planem studiów) uzyskanych przez studenta na ostatnim 

roku studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej  i egzaminu 

dyplomowego. 

 

3. Średnią ocen przelicza się na punkty zgodnie ze wzorem: 

 

      Liczba punktów za średnią ocen (LPśo) = średnia ocen x 10 

 

4. Przy ustalaniu prawa do stypendium za średnią poniżej 4,50 student otrzymuje 0 punktów. 
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§ 29 
 

1. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 24 ust. 1, uważa się udokumentowane: 

 

1) wystąpienia na konferencjach i wykładach naukowych; 

2) wydane autorskie publikacje naukowe i popularnonaukowe, monografie naukowe, 

artykuły, recenzje lub ich współautorstwo; 

3) autorstwo, współautorstwo lub zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego czy 

przemysłowego; 

4) pracę naukową oraz udział w projektach naukowo-badawczych; 

5) nagrody, wyróżnienia i dyplomy  otrzymane w konkursach i olimpiadach; 

6) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych; 

7) udział w programach zagranicznej wymiany studentów; 

8) udział w stażach i praktykach nieobjętych programem nauczania; 

9) udział w komisjach uczelnianych i organach kolegialnych Uczelni; 

10) pracę w kole naukowym i samorządzie studenckim; 

11) inne udokumentowane rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej. 

 

2. Za poszczególne osiągnięcia naukowe student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów             

zgodnie z Załącznikiem nr 3a do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Liczba punktów za osiągnięcia naukowe jest sumą punktów za poszczególne osiągnięcia. 

 

§ 30 
 

1. Za osiągnięcia artystyczne, o których mowa w § 24 ust. 1, uważa się udokumentowane: 

 

1) nagrody, wyróżnienia i dyplomy otrzymane w konkursach, festiwalach, przeglądach, 

koncertach, wystawach; 

2) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne; 

3) udział w wystawach artystycznych, plenerach, koncertach, warsztatach; 

4) praca w teatrze studenckim, chórze akademickim; 

5) inne sukcesy artystyczne. 

 

2. Za poszczególne osiągnięcia artystyczne student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów zgodnie 

z Załącznikiem nr 3a do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Liczba punktów za poszczególne osiągnięcia artystyczne jest sumą punktów za poszczególne 

osiągnięcia. 

 

§ 31 
 

1. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

o których mowa w § 24 ust. 1, uważa się udokumentowane: 

 

1) reprezentowanie kraju w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich; 

2) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Akademickich 

Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi 

dla osób niepełnosprawnych; 

3) udział lub zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w  Mistrzostwach 

Polski w dyscyplinach określonych przez Zarząd Główny Akademickiego Związku 

Sportowego w ramach Akademickich Mistrzostw Polski (ZG AZS w ramach AMP); 

4) zajęcie pierwszego miejsca w innych dyscyplinach niż określone przez ZG AZS 

w ramach AMP; 

5) zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w AMP lub w zawodach tej rangi dla osób   

niepełnosprawnych; 
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6) zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca (zespołowo) w eliminacjach strefowych 

AMP; 

7) zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w zawodach strefowych AMP; 

8) zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w AMP województwa kujawsko-

pomorskiego;  

9) inne udokumentowane rodzaje osiągnięć sportowych we współzawodnictwie krajowym 

lub międzynarodowym. 

 

2. Za poszczególne osiągnięcia sportowe student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów zgodnie 

z Załącznikiem nr 3a do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Liczba punktów za wysokie wyniki sportowe jest sumą punktów za poszczególne osiągnięcia. 

 

§ 32 
 

1. Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe, artystyczne 

lub wysokie wyniki sportowe uzyskane w ostatnim roku akademickim, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 

2. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, przy ustalaniu prawa 

do stypendium rektora pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 

sportowe uzyskane w ostatnim roku  akademickim studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

 

3. Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora nie bierze się pod uwagę osiągnięć naukowych 

lub artystycznych lub wysokich wyników sportowych, które uwzględniono przy przyznaniu 

stypendium w latach ubiegłych. 

§ 33 
 

1. Wniosek oceniany jest metodą punktową, przy czym za: 

1) średnią ocen student może otrzymać od 45 do 50 pkt. 

2) każde przedstawione i udokumentowane osiągnięcia lub aktywność naukową - max. 10 

pkt. 

3) każde przedstawione i udokumentowane osiągnięcia artystyczne - max. 10 pkt. 

4) każde przedstawione i udokumentowane wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym - max. 10 pkt. 

 

2. Szczegółowe zasady naliczania punktacji za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne 

i sportowe zawiera załącznik nr 3a do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Stypendia rektora przyznaje się według listy rankingowej. Dla każdego kierunku studiów tworzy się 

odrębną listę rankingową. 

 

4. Lista rankingowa na podstawie której będzie przyznawane stypendium rektora ustalana jest 

na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 
 

1) wysoką średnia ocen (min. 4,5) przemnożoną przez współczynnik 10; 

2) każde osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe.  
 

5. Pozycję na liście rankingowej ustala się sumując punkty uzyskane przez studenta. 

 

6. Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora wynosi 

50 punktów. 

 

7. Student, który w trakcie roku akademickiego zmienił kierunek studiów w ramach WSKSiM traci 

przyznane na poprzednim kierunku stypendium rektora. 
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Rozdział V 

 STYPENDIUM SOCJALNE 

 

§ 34 
 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 
 

2. Stypendium socjalne jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta (wzór zał. nr 1) . 
 

3. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość dochodu netto osiągniętego w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, który przypada we wspólnym gospodarstwie 

domowym na jednego członka rodziny studenta, z uwzględnieniem przepisów o dochodzie 

uzyskanym i utraconym. Skład rodziny studenta określa się na dzień złożenia wniosku. 

 

4. Sytuację materialną studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach 

rodzinnych. 

 

5. Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala co roku Rektor 

w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego i podaje do wiadomości w formie 

zarządzenia. 

 

6. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 5, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz wyższa niż 1,30 sumy 

kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych. 

§ 35 
 

1. Student składa wniosek oraz oświadczenie, o którym mowa w § 14 ust.3 w ustalonym w Uczelni 

terminie. Termin porządkowy składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego co roku ustala 

Rektor w formie zarządzenia. 

 

2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest udokumentować 

posiadane źródła dochodu swojej rodziny poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. 

Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu oraz ich wzory zawiera załącznik nr 5 

do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Przedstawione przez studenta oświadczenia i zaświadczenia podlegają ocenie komisji stypendialnej 

w zakresie wiarygodności i rzetelności na zasadach określonych w Kpa. 
 

4. Stypendium nie zostaje przyznane, jeżeli do wniosku nie złożono wszystkich wymaganych 

dokumentów lub w przypadku gdy miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie 

studenta przekracza wysokość dochodu, o którym mowa w § 34 ust. 5 i 6. 
 

5. Stypendium socjalne jest przyznawane na semestr, bez konieczności składania nowego wniosku 

na kolejny semestr w danym roku akademickim. Jeżeli sytuacja materialna studenta nie uległa 

zmianie wystarczy oświadczenie o braku zmian. W przypadku zmiany sytuacji materialnej 

i rodzinnej studenta, ma on obowiązek złożyć nowy wniosek w ustalonym w Uczelni terminie 

oraz dołączyć niezbędne dokumenty. 

 

6. Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do stypendium socjalnego wymagają 

potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w Załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu, 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej może  żądać takiego 

dokumentu. 

 

7. Pełną odpowiedzialność za wiarygodność danych określających sytuację materialną rodziny studenta 

ponosi student. 
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§ 36 
 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne 

uwzględnia się dochody osiągane przez: 

 

1) studenta; 

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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; 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

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. 

 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się 

o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 1 z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

 

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych 

na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i 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 (np. ERASMUS) 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

4) świadczeń o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w art.173a i 199a; 

5) 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). 

 

3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne 

przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego. 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 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.).  

 

4. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody te sumuje się. 

§ 37 
 

1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez osoby wymienione w § 36 ust. 1: 

 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym 

z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną 

z następujących przesłanek: 

a) ukończył 26. rok życia, 

b) pozostaje w związku małżeńskim, 

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2,  

d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, lub 
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2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy 

lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej 

w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, 

d) nie prowadzi gospodarstwa rolnego z żadnym z rodziców i potwierdził 

to w złożonym oświadczeniu. 

 

2. Obowiązek udokumentowania posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może 

on udokumentować powyższe, przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

umowy cywilnoprawne (zlecenia, umowy o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, 

wyrok sądowy zasądzający alimenty, zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu 

(zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego 

dochodu i inne). 

§ 38 
 

1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej mogą zażądać od studenta doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej 

o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie 

spełnienia przez studenta kryterium trudnej sytuacji materialnej. 

 

2. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej może wezwać 

studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje 

odmową przyznania stypendium socjalnego. 

 

§ 39 
 

1. Prawo do stypendium socjalnego może być ustalane ponownie w przypadku: 

1) utraty dochodu; 

2) uzyskania dochodu; 

3) zmiany w liczbie członków rodziny (np. urodzenie dziecka, zmiana stanu cywilnego, 

ukończenie 26 lat przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta uczące się, 

pozostające na utrzymaniu); 

4) uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek 

orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; 

5) utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona; 

6) innych zmian mających wpływ na przyznanie prawa do stypendium socjalnego. 

 

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego, o których 

mowa w ust. 1, student otrzymujący stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia Komisji Stypendialnej o tych zmianach w terminie 14 dni. 

 

3. W  przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na prawo do pobierania stypendium 

socjalnego lub jego wysokość, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta. 

Wniosek studenta jest równoznaczny ze zgodą na zmianę decyzji w sprawie przyznania świadczenia. 

 

4. Zmiana sytuacji materialnej studenta i/lub rodziny może spowodować zmianę wysokości 

otrzymywanego stypendium bądź utratę prawa do stypendium. Wypłata stypendium socjalnego 

w zmienionej wysokości lub wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadku utraty prawa 

do stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zgłoszona 

zmiana. 
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Rozdział VI 

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 
 

§ 40 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu zostało 

przyznane stypendium socjalne może począwszy od pierwszego roku studiów otrzymywać 

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w Hotelu Akademickim 

lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania 

do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

 

2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może otrzymywać stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem 

lub dzieckiem studenta w Hotelu Akademickim lub w innym obiekcie niż dom studencki. 

 

3. Wypłata przyznanego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 

w Hotelu Akademickim następuje na podstawie listy studentów zamieszkałych w Hotelu 

Akademickim sporządzonej przez Kierownika lub Recepcję Hotelu Akademickiego na początku 

każdego semestru. 

 

4. Fakt zamieszkania w obiekcie innym niż Hotel Akademicki może być udokumentowany 

w sposób zróżnicowany w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.  

 

W przypadku: 

1) odpłatnego wynajmowania mieszkania – student powinien przedstawić umowę najmu 

lub w przypadku braku takiej możliwości jest zobowiązany przedstawić stosowne 

oświadczenie o miejscu swojego zamieszkania; 

2) nieodpłatnego zamieszkiwania w danym obiekcie bez tytułu prawnego (np. przy 

rodzinie, u znajomych) – student jest zobowiązany przedstawić stosowne oświadczenie 

o miejscu swojego zamieszkania. 

 

6. Student, studiów stacjonarnych któremu zostało przyznane stypendium w zwiększonej wysokości 

jest zobowiązany, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń 

zawiadomić Komisję Stypendialną o: 

 

1)  rezygnacji przez studenta i/lub jego małżonka z zakwaterowania w  Hotelu 

Akademickim lub w domu studenckim innej uczelni: 

2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu; 

3) zmianie miejsca zamieszkania w przypadku zakwaterowania w  obiekcie innym niż 

Hotel Akademicki; 

4) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako osoba niepracująca; 

5) zmiany sytemu kształcenia z stacjonarnego na niestacjonarny; 

6) innych okolicznościach mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego 

w zwiększonej wysokości. 

 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w ust 6 student jest zobowiązany do złożenia 

stosownego oświadczenia w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty zaistnienia 

zmiany. 

 

8. Złożenie oświadczenia przez studenta, o którym mowa w ust. 6 jest równoznaczne ze zgodą studenta 

na zmniejszenie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości o wysokość zwiększenia, 

od miesiąca następującego po miesiącu zaistnienia zdarzeń uzasadniających tę zmianę. Studentowi 

na okres pozostały do końca okresu pobierania świadczeń wypłaca się stypendium socjalne, 

o ile spełnia nadal kryteria do jego otrzymywania. Komisje na podstawie złożonego oświadczenia 

wydają decyzje zmieniające. 
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9. Jeżeli student do końca miesiąca, w którym nastąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 6 pkt 1- 3 

udokumentuje zamieszkanie w obiekcie innym niż dotychczas wskazany wypłaca się stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości nieprzerwanie.  

 

 

 

Rozdział VII 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 41 
 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student począwszy od pierwszego 

roku studiów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

 

2. Stypendium przyznawane jest na wniosek uprawnionego, niezależnie od sytuacji materialnej 

studenta. 

 

3. Wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek oraz oświadczenie o którym mowa 

w §14 ust. 3 student składa w ustalonym przez Rektora terminie. Do wniosku o stypendium specjalne 

dla osób niepełnosprawnych student jest zobowiązany przedłożyć kserokopię orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, o którym mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.). 

 

4. W przypadku gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, stypendium 

specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane do ostatniego dnia miesiąca, w którym 

upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca semestru. 

 

5. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, stanowiącego 

kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające 

do nabycia tego stypendium oraz złożył wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia. 

 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, student jest zobowiązany złożyć nowy wniosek 

o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

 

7. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w  trakcie roku 

akademickiego po stwierdzeniu przez właściwy organ niepełnosprawności. Ustalenie prawa 

do stypendium oraz wypłata stypendium następuje od miesiąca, w którym złożono wniosek, 

bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

 

8. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych może być zróżnicowana 

w zależności od stopnia niepełnosprawności. 
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Rozdział VIII 

ZAPOMOGA 

 

§ 42 

 
1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

 

2. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi losowej zalicza się: 

 

1) ciężką i przewlekłą chorobę studenta, 

2) nieszczęśliwy wypadek studenta, powodujący uszczerbek na zdrowiu, 

3) śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta pozostającego we wspólnym 

gospodarskie domowym, 

4) przejście obojga rodziców na zasiłek dla bezrobotnych, w przypadku gdy student 

pozostaje na ich utrzymaniu, 

5) powódź, pożar i inne działanie siły wyższej, 

6) kradzież na szkodę studenta, 

7) inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

3. Zapomogę przyznaje się na odpowiednio uzasadniony i udokumentowany odpowiednimi 

zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie losowe i ponoszone w związku z tym koszty wniosek 

studenta. Wnioski nieudokumentowane nie są rozpatrywane. 

 

4. Wydrukowany i podpisany przez studenta wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniem 

o którym mowa w § 14ust. 3 student składa najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia 

zdarzenia losowego. 

 

5. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. 

 

6. Z powodu tego samego zdarzenia losowego, student może otrzymać tylko jedną zapomogę. 

 

7. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji w jakiej znalazł się student. 

 

 

Rozdział IX 

 ZAŁĄCZNIKI 
 

1) Załącznik nr 1 –  Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

2) Załącznik nr 2  –  Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

3) Załącznik nr 3 –  Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

4) Załącznik nr 3 a –Szczegółowe zasady naliczania punktacji za poszczególne osiągnięcia 

przy ubieganiu się o stypendium rektora 

5) Załącznik nr 4 –  Wzór wniosku o przyznanie zapomogi 

6) Załącznik nr 5 –  Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta 

7) Załącznik nr 6 –  Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż 

jednym kierunku studiów 

8) Załącznik nr 7 –  Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach opodatkowanych 
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na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

9) Załącznik nr 8  –  Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

10) Załącznik  nr 9  –  Oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

11) Załącznik nr 10 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta 

12) Załącznik nr 11 – Oświadczenie o numerze rachunku bankowego 

13) Załącznik nr 12 – Oświadczenie o braku zmian w sytuacji materialnej studenta i jego rodziny 

14) Załącznik nr 13  – Wniosek o zmianę decyzji w związku ze zmianą sytuacji materialnej studenta 

15) Załącznik nr 14 – Oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego 

16) Załącznik nr 15 – Oświadczenie ogólne do celów stypendialnych 

17) Załącznik nr 16 – Wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów 

 

 

Rozdział X 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 43 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rektor WSKSiM. 

 

2. Stypendia wymienione w § 4 zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych 

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). 

 

3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w drodze zarządzenia 

Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w porozumieniu z Samorządem Studenckim 

WSKSiM. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

 

5. Traci moc Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa 

dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z dnia 

1 października 2014 r. wprowadzony Zarządzeniem JM Rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 

i Medialnej nr 29/2014. 

 

Toruń, 5 września 2017 r. 

 

 

 

    

 Przewodniczący       Rektor WSKSiM 

Samorządu Studenckiego WSKSiM                                                                                       

 

 

…………………………………….     ……………………………………. 


