
Informacja o możliwości wsparcia dla studentów 

w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19 

 

Zgodnie z rekomendacją MNiSW  student, który w wyniku pandemii znalazł się przejściowo 

w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, może ubiegać się o zapomogę z Funduszu 

Stypendialnego. Za trudną sytuację życiową przyjmuje się obecnie także utratę przez studenta 

źródła dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi 

z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce. 

 

Aby ubiegać się o zapomogę należy pobrać ze strony internetowej uczelni wniosek, który 

należy wypełnić i wraz z dokumentami potwierdzającym zaistniałe problemy dochodowe 

wysłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres: stypendia@wsksim.edu.pl 

 

Oryginały wniosku i dokumentów należy wysłać niezwłocznie do Uczelni za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej na adres: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń, pokój 28 A 

 

Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy 

udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację 

życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.  

 

Dokumentami potwierdzającymi mogą być przykładowo:   

➢ kopia umowy zlecenia/o dzieło z dołączonym zaświadczeniem od zleceniodawcy 

stwierdzającym jej rozwiązanie, zawieszenie lub brak możliwości realizacji z uwagi  

na ogólną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego; 

➢ zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy/ kopia wypowiedzenia umowy o pracę w 

związku z epidemią COVID-19; 

➢ zaświadczenie od pracodawcy że dany pracownik został zwolniony z obowiązku pracy 

i nie pobiera wynagrodzenia w związku z epidemią COVID-19; 

➢ zaświadczenie o aktualnej sytuacji materialnej rodziny, jeżeli zmieniła się ona 

w stosunku do danych przedstawionych we wniosku o stypendium socjalne. 

 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze),  

ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można 

ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie zapomogi. 

 

Zapomoga nie przysługuje studentowi, który studiuje dłużej niż 6 lat (wliczając w to również 

okres studiów poza granicami RP).  

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Komisję Stypendialną.  

 


