FAQ – zapomoga
1. Co to jest zapomoga?
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek
studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
2. Jak rozumieć sformułowanie: „znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej” ?
W ustawowej definicji zapomogi można wyróżnić kryteria, według których oceniane są
okoliczności mające uzasadniać przyznanie świadczenia:

− trudna sytuacja życiowa/materialna - warunkiem otrzymania zapomogi jest
wykazanie, że w wyniku określonego zdarzenia sytuacja materialna studenta uległa
zauważalnemu pogorszeniu. Nawet jeżeli sytuacja materialna studenta jest trudna,
ale nie nastąpiło jej pogorszenie - nie otrzyma on zapomogi. W takim przypadku może
się ubiegać o przyznanie stypendium socjalnego;
− przejściowość - pogorszenie sytuacji materialnej nie może mieć charakteru trwałego,
co oznacza, że błędnym jest uzasadnienie wniosku o zapomogę trwałym pozostawaniem
rodziców bez pracy czy przewlekłą chorobą;
Zdarzenie będące przesłanką do przyznania zapomogi musi być zdarzeniem
nieprzewidywalnym, niezależnym od woli wnioskodawcy i nie do uniknięcia mimo
zachowania należytej staranności.
3. Czy student pierwszego roku może ubiegać się o zapomogę?
Tak, jeżeli spełnia kryteria określone w ustawie i obowiązującym w uczelni Regulaminie.
4. Czy absolwent studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o zapomogę?
Tak, jeżeli jest studentem studiów drugiego stopnia oraz spełnia kryteria określone
w ustawie i obowiązującym w uczelni Regulaminie.
5. Czy osoba posiadająca tytuł magistra może wnioskować o zapomogę?
Nie. Uzyskanie tytułu magistra zamyka drogę do ubiegania się o świadczenia pomocy
materialnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
6. Kto nie może otrzymać zapomogi?
− student, który w danym roku akademickim otrzymał już dwie zapomogi;
− student posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
− student posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie pojął
studia pierwszego stopnia;
− student, który studiuje dłużej niż 6 lat (wliczając wszystkie okresy studiów odbyte poza
granicami RP);
− student, który nie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
− student będący kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który
podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał
pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (art. 447 ust. 1 ustawy PoSWiN);
− student będący funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo
będący funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie
skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie (art. 447 ust. 2 ustawy PoSWiN).

7. Jakie sytuacje stanowią okoliczności uzasadniające przyznanie zapomogi?
− ciężka choroba studenta (członka jego rodziny);
− nieszczęśliwy wypadek studenta powodujący uszczerbek na zdrowiu;
− śmierć, wypadek lub ciężka choroba członka najbliższej rodziny studenta pozostającego
we wspólnym gospodarskie domowym;
− powódź, pożar i inne działanie siły wyższej;
− kradzież na szkodę studenta;
− utrata pracy przez studenta bądź członków jego rodziny w przypadku, gdy student
pozostaje na ich utrzymaniu;
− inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
Uzasadnienie wniosku o zapomogę powinno zawierać wskazanie zdarzenia oraz dokładny
opis, w jaki sposób zaistniałe zdarzenie przyczyniło się do przejściowo trudnej sytuacji
życiowej. Opisaną sytuację należy odpowiednio udokumentować.
8. Jakie sytuacje nie stanowią okoliczności uzasadniających przyznanie zapomogi?
− trwała trudna sytuacja materialna rodziny studenta (niespełnione kryterium
przejściowości);
− zwiększone wydatki związane z rozpoczęciem studiów, nauki w szkole (niespełnione
kryterium przejściowości);
− niepłacenie przez jednego z rodziców studenta alimentów na jego utrzymanie
(niespełnione kryterium przejściowości), itp.
9. Co muszę zrobić aby otrzymać zapomogę?
− należy spełnić przesłanki określone w art. 90 ustawy PoSWiN oraz kryteria zawarte
w Regulaminie świadczeń obowiązującym w WSKSiM;
− należy złożyć wniosek o zapomogę wraz z kompletem dokumentów.
10. Gdzie mogę znaleźć wniosek o zapomogę?
Wniosek można pobrać ze strony internetowej WSKSiM.
11. Do kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?
Podania przyjmowane są i rozpatrywane przez cały rok akademicki. Wniosek o zapomogę
wraz z dokumentami należy złożyć w budynku przy ul. Droga Starotoruńska 3, pokój 28 A
(parter) nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.
12. Ile razy można dostać zapomogę?
Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Z tytułu
jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Student
studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu
tego samego zdarzenia tylko na jednym kierunku studiów.
13. Co jeśli wskazane przeze mnie we wniosku zdarzenie nie zostanie udokumentowane?
W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku student ma
7 dni na jego uzupełnienie lub dostarczenie brakującego dokumentu. Komisja Stypendialna
nie rozpatruje niekompletnych wniosków!
14. Studiuję na dwóch kierunkach. Czy mogę otrzymać dwie zapomogi?
Nie. Zapomoga przysługuje tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

15. Jaka jest wysokość przyznanej zapomogi?
Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności
związanych ze statusem materialnym wnioskodawcy oraz jego sytuacją życiową.
O wysokości przyznanej pomocy decyduje Komisja Stypendialna.
16. W jaki sposób dowiem się czy przyznano mi zapomogę?
Student-wnioskodawca zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie lub e-mailowo
o miejscu i terminie odbioru decyzji.
17. Otrzymałem decyzję negatywną. Czy mogę się odwołać?
Tak. Student, który nie zgadza się z decyzją wydaną przez Komisję Stypendialną, może
złożyć – w terminie 14 dni od jej otrzymania – odwołanie do Odwoławczej Komisji
Stypendialnej. Odwołanie złożone po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
18. W jaki sposób wypłacana jest zapomoga?
Zapomoga wypłacana jest przelewem na indywidualne (wskazane we wniosku) konto
bankowe studenta po skutecznym doręczeniu decyzji.
19. Czy z otrzymanej zapomogi należy się rozliczyć w Urzędzie Skarbowym?
Nie. Pomoc materialna przyznana i otrzymywana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że
uczelnia nie wystawia PIT pobierającym je studentom, a środków tych nie uwzględnia się
w rocznym zeznaniu podatkowym.

