
Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 34/2016 z dnia 26 września 2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów 

Kujawskiej Szkoły Wyższej 

we Włocławku 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 
 

Monika Sienna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………….. 
 

J.M. Rektor KSW we Włocławku 

 

dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. nzw. 
 
 

 
 
 
 



 1 

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej 

Szkoły Wyższej we Włocławku, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) z uwzględnieniem: 

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1518), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930), 

3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 617), 

4) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie 

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284), 

5) ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), 

6) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 677), 

8) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137). 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Student Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku może ubiegać się o pomoc materialną ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 

1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

4) zapomogi. 

2. Stypendia wymienione w ust. 1 zwolnione są 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 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

3. Student może otrzymywać jednocześnie wszystkie wymienione w ust. 1 świadczenia pomocy materialnej. 

 

§ 2 
 

1. Oprócz świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, student może ubiegać się o pomoc materialną w formie 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

2. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę wydziału. 

3. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. 

4. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może ubiegać się nie wcześniej, niż po 

zaliczeniu pierwszego roku studiów. 
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5. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego 

roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 3 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 

6. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, reguluje rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne 

osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050). 

7. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych 

przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium. 

8. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo 

w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym 

uczelni. 

 

§ 3 
 

1. Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku 

jednolitych studiów magisterskich, nieposiadający tytułu zawodowego magistra, łącznie nie więcej niż 

100 osób, mogą w drodze konkursu realizowanego w ramach programu ministra właściwego do spraw 

nauki „Diamentowy Grant” otrzymać środki na badania naukowego finansowane ze środków 

przewidzianych w budżecie państwa na naukę. 

2. Warunki udziału w konkursie określa program, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 4 
 

1. Pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale: 

1) rodzaj pomocy materialnej, 

2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną, 

3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna, 

4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. 

 

§ 5 
 

1. Stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi. 

2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, zatwierdza minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

§ 6 
 

 Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń 

pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu 

terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
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§ 7 
 

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

najlepszych studentów oraz o zapomogę może ubiegać się student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia. 

 

§ 8 
 

1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę student może 

otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów. 

2. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może ubiegać się nie wcześniej, niż 

po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3, pod warunkiem, że zaliczył rok studiów 

i uzyskał wpis na kolejny rok studiów. W przypadku późniejszego zaliczenia roku studiów, niż to wynika 

z planu studiów i osiągnięcia wysokiej średniej ocen lub posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych 

lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

uprawniających do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, istnieje możliwość 

przyznania stypendium studentowi z wyrównaniem wypłaty od początku roku akademickiego, jednakże 

pod warunkiem, iż będą dostępne środki finansowe na koncie przeznaczone na ten cel. 

3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku 

studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

który spełnił wszystkie kryteria, umożliwiające ubieganie się o wspomniane świadczenie, na ostatnim 

roku studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który na podstawie tego samego dyplomu 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, został przyjęty na więcej, niż jeden kierunek studiów, także na 

różnych uczelniach, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz 

zapomogę może pobierać wyłącznie na jednym z kierunków, według własnego wyboru. 

5. 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 którym mowa w przepisach 

o systemie oświaty. 

 

§ 9 
 

1. Student, który został warunkowo wpisany na kolejny semestr, rok studiów, może ubiegać się 

o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi 

na zasadach ogólnych. 

2. Student, który powtarza semestr, rok studiów, może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na zasadach ogólnych. 

3. Student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, może ubiegać się o przyznanie stypendium 

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na zasadach ogólnych. 
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§ 10 
 

1. Student przebywający na urlopie od zajęć w uczelni nie może ubiegać się o przyznanie stypendium 

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. 

2. Student, który po przyznaniu mu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych lub zapomogi, otrzymał zgodę na urlop od zajęć w uczelni, traci prawo do 

pobierania tych świadczeń od miesiąca następnego, po otrzymaniu zgody na urlop od zajęć w uczelni. 

3. Student, który uzyskał zgodę na urlop od zajęć w uczelni zachowuje prawo do stypendium rektora dla 

najlepszych studentów. 

 

§ 11 
 

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. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na 

więcej niż jednym kierunku studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego 

Regulaminu). 

3. Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów 

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

najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomoga nie przysługuje, 

chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej, niż przez okres trzech lat. 

 

§ 12 
 

1. Studenci skierowani przez KSW we Włocławku na studia do uczelni za granicą w ramach umów lub 

programów wymiany studenckiej Erasmus+, mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej, 

o których mowa w § 1 ust. 1, na zasadach ogólnych. 

2. Student, któremu zostało przyznane świadczenie pomocy materialnej, a jest skierowany na studia, 

o których mowa w ust. 1, nie traci prawa do pobierania ww. świadczeń. 

 

§ 13 
 

1. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 3, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki. 

2. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 3, w danym roku akademickim 

przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr - przez okres do pięciu 

miesięcy oraz z zastrzeżeniem § 8 ust. 2, § 10 ust. 2, § 16, § 17, § 30, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 3, są wypłacane co miesiąc. 
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4. W przypadku studenta, który studiował w poprzednim roku akademickim w uczelni za granicą w ramach 

programu wymiany studenckiej i rozliczył semestr, rok studiów po 10 października, stypendium rektora 

dla najlepszych studentów jest wypłacane w listopadzie z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. 

 

§ 14 
 

Przyznane studentowi świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, student otrzymuje przelewem na konto 

bankowe, którego numer zobowiązany jest podać we wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej. 

 

§ 15 
 

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, nie 

może być większa, niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach 

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 

§ 16 
 

1. Decyzja o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1, wygasa z ostatnim 

dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, 

na którym pobierał świadczenie lub utracił prawo do świadczenia na podstawie § 11 ust. 3. 

2. Wydziałowa Komisja Stypendialna może wstrzymać wypłatę przyznanego świadczenia pomocy 

materialnej w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi. 

3. Student traci prawo do przyznanych świadczeń pomocy materialnej w następujących przypadkach: 

1) po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej, 

2) w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń, 

3) gdy został zawieszony w prawie do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej prawomocnym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 

4) gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych. 

4. W przypadku, gdy decyzja o skreśleniu studenta z listy studentów zostanie uchylona, wznawia się wypłatę 

wstrzymanych świadczeń pomocy materialnej od najbliższego miesiąca z wyrównaniem za okres 

wstrzymanej wypłaty. 

 

§ 17 
 

Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 11 ust. 3, mającej wpływ na prawo do świadczeń 

pomocy materialnej. 

 

§ 18 
 

1. Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych lub fałszywego 

oświadczenia studenta podlegają zwrotowi na konto Uczelni. 

2. Podanie fałszywych danych powoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania dyscyplinarnego dla 

studentów. 
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§ 19 
 

1. Rektor KSW we Włocławku w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego KSW we 

Włocławku, zgodnie z zasadami, określonymi w art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą w danym roku 

akademickim do ubiegania się o stypendium socjalne. 

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

8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 

z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 

3. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomości studentom 7 dni przed 

rozpoczęciem roku akademickiego stosownym zarządzeniem Rektora KSW we Włocławku. 

 

§ 20 
 

Rektor KSW we Włocławku w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ustala 

wysokość stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów i zapomogi. 

 

§ 21 
 

1. Rektor KSW we Włocławku w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, zgodnie 

z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonuje podziału dotacji, 

o której mowa w art. 94 ust. 4 ww. ustawy, na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla 

studentów, czyli stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora 

dla najlepszych studentów i zapomogi. 

2. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, 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. 

3. W ciągu 7 dni od dostarczenia studentom decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, 

Wydziałowe Komisje Stypendialne zobowiązane są do dostarczenia do Kwestury list studentów, którzy 

otrzymali decyzję o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej z następującymi danymi: imię i nazwisko 

studenta, numer albumu studenta, kierunek studiów, indywidualny numer konta bankowego studenta 

i wysokość przyznanego świadczenia pomocy materialnej. 

4. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o pomoc materialną, 

ogłaszana zarządzeniem Rektora KSW we Włocławku, zamieszczana jest na tablicach informacyjnych 

i na stronie internetowej Uczelni. 
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5. W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna może zażądać 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, o którym mowa 

w § 23 ust. 1. 

6. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, Wydziałowa 

Komisja Stypendialna może wezwać studenta do przestawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień 

w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

7. W przypadku wykazanego dochodu na jednego członka rodziny w przedziale dochodowym od 0 zł do 

250 zł, student zobowiązany jest do złożenia, poza zaświadczeniem, o którym mowa w ust. 5, pisemnego 

oświadczenia o tym, z czego się utrzymuje (pokontrolne zalecenie Najwyższej Izby Kontroli). 

 

§ 22 
 

Uczelnia może przeznaczyć część dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, w wysokości nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2% na pokrywanie 

ponoszonych przez uczelnię kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 

i zapomóg dla studentów. 

 

Stypendium socjalne 
 

§ 23 
 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej na 

podstawie złożonego wniosku (wzór wniosku stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Regulaminu). 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student dołącza dokumenty, potwierdzające jego sytuację 

materialną. 

3. Szczegółowy wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik numer 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Terminy składania wniosków, które mają charakter porządkowy, o których mowa w ust. 1, są podawane 

do wiadomości studentów w drodze zarządzeniu Rektora KSW we Włocławku. 

5. Student jest zobowiązany do terminowego przedstawienia wszelkich dokumentów niezbędnych do 

wniosku o pomoc materialną. 

6. W przypadku, gdy wniosek studenta został złożony i przyjęty, ale jest niekompletny, student otrzymuje 

wezwanie do usunięcia braków we wniosku o stypendium, w którym wymienione są brakujące 

dokumenty z wyznaczonym terminem 7 dni na ich uzupełnienie. 

7. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do wniosku o stypendium, wniosek 

pozostaje bez rozpoznania. 
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§ 24 
 

1. O stypendium socjalne mogą ubiegać się obywatele polscy będący studentami KSW we Włocławku. 

2. O stypendium socjalne mogą ubiegać się osoby niebędące obywatelami polskimi, zwani 

„cudzoziemcami” będący studentami KSW we Włocławku, którzy: 

1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich 

rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

6) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1650, z późn. zm.), 

7) mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 

3. Cudzoziemcy, niewymienieni w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i odbywać kształcenie, 

a co za tym idzie ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, uczestniczyć w badaniach naukowych 

i pracach rozwojowych, na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach, 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych 

umowach, 

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra 

wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

4) decyzji rektora uczelni. 

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych: 

1) jako stypendyści strony polskiej, 

2) na zasadach odpłatności, 

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 

5) jako stypendyści uczelni. 
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5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie 

kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe oraz inne formy 

kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium 

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach 

określonych w ust. 2 i 3. 

6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe oraz inne formy kształcenia, a także 

uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich albo na zasadach określonych w ust. 2 i 3. 

7. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 4, uważa się osoby wymienione, 

w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 

oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 

rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525). 

 

§ 25 
 

1. Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 

studenta, osiągniętego w roku podatkowym, poprzedzającym rok akademicki, na którym świadczenie ma 

być przyznane. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty ustalonej przez 

Rektora KSW we Włocławku i Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. 

2. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, 

o którym mowa w ust. 1, pomniejszonego o dochód utracony. 

3. W przypadku uzyskania dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie dochodu, 

o którym mowa w ust. 1, powiększonego o dochód uzyskany po roku, z którego dochody stanowią 

podstawę do ustalenia prawa do stypendium. 

 

§ 26 
 

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. 
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2. Miesięczna 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, 

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, sporządzonych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych, 

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 art. 173a i art. 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 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

3. W przypadku, gdy do ustalenia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381). 

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody 

te sumuje się. 

4. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje 

się przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez prezesa Narodowego Banku 

Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego, w którym uzyskał ww. 

dochody. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie przez osobę uzyskującą dochód 

oświadczenia, w którym opisane zostaną dochody netto uzyskane za granicą (oświadczenia takie 

składane są przez studenta lub członków jego rodziny pod odpowiedzialnością karną). W przypadku, 

gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał 

w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia tego 

dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 

5. Liczbę osób w rodzinie studenta, żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym ustala się według 

stanu na dzień złożenia wniosku. 
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6. Szczegółowe zasady ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik numer 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 27 
 

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

o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 3: 

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 § 26 ust. 1 pkt 2, 

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 

lub 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiadał stałe źródło dochodów1 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 wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt 

w złożonym oświadczeniu. 

2. Jeśli student nie jest samodzielny finansowo wysokość dochodu, uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium socjalne, jest ustalana z uwzględnieniem dochodów, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 3. 

 

§ 28 
 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym 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 otrzymać stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub 

dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

                                                 
1 Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego posiadane przez okres 
12 miesięcy. Uczelnia może jednak uznać źródło dochodu jako stałe w sytuacji rozpoczęcia jego uzyskiwania nie później niż w miesiącu 
marcu ostatniego roku podatkowego, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu dochód z ostatniego roku podatkowego 
będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. Za źródło stałego dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, 
a także dochody takie jak: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy 
o dzieło. 
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3. Do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki należy dołączyć oświadczenie o miejscu tymczasowego 

zamieszkania studenta w miejscu studiów. 

4. Od studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 

w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki żąda się okazania dokumentu 

poświadczającego miejsce stałego zamieszkania (np. dowodu osobistego). 

5. Student zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki dołącza do wniosku o stypendium socjalne 

w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 

studencki dokumenty poświadczające miejsce tymczasowego zamieszkania, tj. zaświadczenie 

o tymczasowym zameldowaniu, kopia umowy o wynajem lub oświadczenie studenta o tymczasowym 

zamieszkiwaniu w miejscu studiów, z podanym dokładnym adresem zamieszkania. 

6. Student ma obowiązek powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną o: 

1) rezygnacji swojej, swojego małżonka lub dziecka z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie 

innym niż dom studencki, 

2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu. 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
 

§ 29 
 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego 

niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez 

właściwy organ (wzór wniosku stanowi załącznik numer 6 do niniejszego Regulaminu). 

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodu 

w rodzinie studenta. 

3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia 

niepełnosprawności: 

1) znaczny stopień niepełnosprawności - niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; stałą albo długotrwałą niezdolność 

do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach; 

posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów; niezdolność do samodzielnej egzystencji 

orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

2) umiarkowany stopień niepełnosprawności - niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów 
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; posiadanie orzeczenia o zaliczeniu 

do II grupy inwalidów; 

3) lekki stopień niepełnosprawności - częściowa niezdolność do pracy oraz celowość 

przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym; III grupa inwalidów. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności (oryginał do wglądu przy składaniu wniosku) 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.). 

5. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły 

ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Wojewódzkie Zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności (lub inne właściwe w tym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, wydane przed 

1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), a o niezdolności do pracy - orzecznicy 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Przepisy § 23 ust. 4 - 7 i § 24 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 30 
 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres, o którym mowa w § 13 

ust. 1 i 2, jednak nie dłużej, niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu, potwierdzającego 

niepełnosprawność studenta. 

2. Jeżeli w trakcie trwania roku akademickiego wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. 

Świadczenie wypłacane jest ponownie od miesiąca uzyskania kontynuacji ważności orzeczenia. Jeżeli 

student dostarczył ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, 

studentowi przysługuje wyrównanie na czas, jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego 

orzeczenia. 

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
 

§ 31 
 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta przez rektora 

(wzór wniosku stanowi załącznik numer 7 do niniejszego Regulaminu). 

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentowi, który uzyskał za rok 

studiów wysoką średnią ocen oraz zaliczył wszystkie przedmioty wymagane programem studiów do 

końca sesji poprawkowej danego roku akademickiego. Dziekan wydziału może wyznaczyć późniejszy 

termin zaliczenia przedmiotów wymaganych programem studiów, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który posiada osiągnięcia 

naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z racji wysokich wyników 

sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składa się w Dziale Dydaktyki 

(wzór wniosku stanowi załącznik numer 8 do niniejszego Regulaminu). 

5. W przypadku studenta, który został skierowany przez KSW we Włocławku w poprzednim roku 

akademickim na studia za granicą w ramach programu wymiany studenckiej, warunkiem przyznania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów jest rozliczenie semestru, roku studiów najpóźniej do 

10 października danego roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium. 

W przypadku późniejszego zaliczenia roku studiów, niż to wynika z planu studiów i osiągnięcia średniej 

ocen lub posiadania osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uprawniających do otrzymania stypendium rektora 

dla najlepszych studentów, istnieje możliwość przyznania stypendium studentowi z wyrównaniem 

wypłaty od początku roku akademickiego, jednakże pod warunkiem, iż będą środki finansowe na koncie 

przeznaczone na ten cel. 

6. Przepisy § 23 ust. 4 - 7 i § 24 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 32 
 

1. Studentowi przenoszącemu się z innej uczelni do KSW we Włocławku lub z jednego kierunku studiów 

na inny w ramach KSW we Włocławku oraz studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

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

rok akademicki. 

 

§ 33 
 

1. Student kontynuujący naukę na studiach drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia 

studiów pierwszego stopnia ma prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów począwszy od 

I roku studiów drugiego stopnia, gdzie przy przyznawaniu stypendium brana jest pod uwagę średnia 

ocen, jaką uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub posiada osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora dla 

najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta, wybranym kierunku studiów. 

3. Decyzję o wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów podejmuje rektor w porozumieniu 

z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. 

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

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
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§ 34 
 

1. Średnia ocen liczona jest ze wszystkich ocen otrzymanych przez studenta z egzaminów oraz 

przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę w ostatnim roku akademickim lub za dwa ostatnie 

semestry studiów (pismo okólne Rektora WSHE Nr 1/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r.). 

2. W średniej ocen uwzględnia się oceny z: 

1) przedmiotów realizowanych zgodnie z planem i programem studiów, 

2) wybranego języka obcego, 

3) przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe, 

4) przedmiotów powtarzanych - w przypadku wpisu warunkowego na semestr. 

3. W średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów: 

1) realizowanych z wyprzedzeniem, 

2) drugiej, dodatkowo wybranej specjalności lub drugiego kierunku, 

3) wychowania fizycznego, 

4) praktyk zawodowych. 

4. Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza studentowi pracownik dziekanatu z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po 

przecinku jest równa lub większa od pięciu. 

5. Średnia ocen za wyniki w nauce dla każdego kierunku studiów jest ustalana każdorazowo na dany rok 

akademicki. 

 

§ 35 
 

1. Osiągnięcia naukowe i artystyczne, aktywność naukowa oraz osiągnięcia sportowe przelicza się na 

punkty. 

2. Za osiągnięcia naukowe i artystyczne, aktywność naukową do wniosku o stypendium rektora dla 

najlepszych studentów przyjmuje się: 

1) praca w kole naukowym i organizacjach studenckich - max 3 pkt. 

2) praca naukowa, udział w pracach naukowo-badawczych, współpraca naukowa z innymi ośrodkami 

akademickimi lub naukowymi, w tym zagranicznymi - max 3 pkt. 

3) udział w komisjach uczelnianych i organach kolegialnych uczelni - max 3 pkt. 

4) publikacje, dzieła artystyczne, udział w konferencjach naukowych, opracowania lub referaty 

nieobjęte programem nauczania - max 3 pkt. 

5) udział w konferencjach i festiwalach - max 3 pkt. 

6) praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania - max 3 pkt. 

7) nagrody, wyróżnienia, dyplomy, certyfikaty - max 2 pkt. 

8) udział w programach zagranicznej wymiany studentów - max 1 pkt. 

9) inne rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i aktywności naukowej, nie wymienione wyżej - 

max 3 pkt. 



 16 

3. Za osiągnięcia sportowe do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się: 

1) reprezentowanie kraju na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, Uniwersjadzie, 

Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy w dyscyplinach olimpijskich - max 3 pkt. 

2) zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, Uniwersjadzie, 

Akademickich Mistrzostwach Świata, Europy, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Europy 

w dyscyplinach olimpijskich - max 6 pkt. 

3) zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski Seniorów, Akademickich Mistrzostwach Polski Seniorów 

lub Młodzieżowców, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w dyscyplinach olimpijskich - max 3 pkt. 

4) bycie finalistą Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach nie objętych systemem eliminacji 

rozgrywek przy założeniu, że w klasyfikacji generalnej zajął: 

a) w dyscyplinach indywidualnych lub sztafetach do 8 miejsca - max 3 pkt. 

b) w grach zespołowych do 8 miejsca, a student uczestniczył w minimum 50% rozegranych meczy - 

max 3 pkt. 

5) bycie finalistą Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach objętych systemem eliminacji 

rozgrywek - max 3 pkt. 

6) bycie aktualnym członkiem kadry narodowej juniorów, młodzieżowców lub kadry uniwersjadowej, 

ubiegłorocznym, bądź aktualnym medalistą Mistrzostw Polski juniorów, młodzieżowców czy 

seniorów w dyscyplinach olimpijskich bądź nieolimpijskich, posiadających aktualną I klasę sportową 

- max 3 pkt. 

7) reprezentowanie uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski w co najmniej trzech różnych 

dyscyplinach sportowych - max 1 pkt. 

8) wykazanie się wybitnymi osiągnięciami organizacyjnymi w działalności KU AZS na rzecz sportu 

akademickiego w uczelni - max 1 pkt. 

9) reprezentowanie kraju na Mistrzostwach Świata, Europy, zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski 

w sportach nieolimpijskich lub posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej - max 

2 pkt. 

4. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów dotyczących osiągnięć 

naukowych, artystycznych, sportowych, działalności społecznej. 

5. Potwierdzenia osiągnięć naukowych o artystycznych, aktywności naukowej dokonuje na wniosku 

o stypendium rektora dla najlepszych studentów dziekan wydziału. 

 

§ 36 
 

1. Czynnikiem decydującym o tym, kto otrzyma stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie 

miejsce na liście rankingowej, która będzie tworzona osobno dla każdego kierunku studiów. 

2. 6 % studentów danego kierunku otrzyma stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką 

średnią ocen, natomiast 4% studentów danego kierunku otrzyma stypendium rektora dla najlepszych 

studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym. 
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3. W przypadku niewykorzystania limitu z jednej grup uprawnionych do otrzymania stypendium limit ten 

przechodzi na rzecz drugiej grupy. 

 

Zapomoga 
 

§ 37 
 

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który 

z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (wzór wniosku stanowi 

załącznik numer 9 do niniejszego Regulaminu). Świadczenie to przysługuje, jeżeli nastąpiło nagłe 

pogorszenie sytuacji materialnej spowodowane określonym wydarzeniem losowym (nie wynikającym 

z winy osoby, której zdarzenie dotyczy). 

2. Do zapomogi mają prawo studenci, których sytuacja materialna uległa gwałtownemu pogorszeniu 

w wyniku zdarzeń losowych takich jak: 

1) śmierć członka rodziny studenta, 

2) nagła ciężka choroba studenta lub w najbliższej rodzinie studenta, 

3) nieszczęśliwy wypadek studenta, 

4) klęski żywiołowe (powódź, pożar, kradzież itp.), 

5) inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej. 

Określenie „najbliższej rodziny studenta” oznacza: dziecko, współmałżonka, matkę, ojca i rodzeństwo 

studenta. 

3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim, ale nie może 

otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. 

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na 

jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

5. Do wniosku o przyznanie zapomogi student dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które 

stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację 

materialną. W przypadku ubiegania się o przyznanie zapomogi w związku z ciężką chorobą studenta lub 

członka jego najbliższej rodziny - jest on zobowiązany dostarczyć opinię lekarską lekarza specjalisty 

w danej dziedzinie medycyny lub inny równoważny dokument. 

6. O zapomogę student może się ubiegać w terminie do 3 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej przyznanie zapomogi. W przypadku studentów I roku studiów zdarzenie losowe, na które 

powołuje się student musiało mieć miejsce po dniu immatrykulacji. 

7. Utrata pracy nie stanowi podstawy do przyznania zapomogi. 

8. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi jest 

równa czterokrotności kwoty najwyższej stawki stypendium socjalnego. 

9. Przepisy § 23 ust. 5 - 7 i § 24 stosuje się odpowiednio. 
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Procedura 
 

§ 38 
 

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przyznaje komisja stypendialna danego wydziału, 

a świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 przyznaje rektor. 

2. Wydziałową Komisję Stypendialną powołuje dziekan wydziału spośród pracowników uczelni oraz 

studentów delegowanych przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. 

3. Kadencja Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej trwa rok. Komisje 

rozpoczynają pracę z dniem 1 października, a kończą 30 września kolejnego roku. 

4. Wydziałowa Komisja Stypendialna 1 października danego roku akademickiego, w którym została 

powołana przesyła do dziekana wydziału i Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego swój skład 

i kontakt telefoniczny oraz czas i miejsce odbywania dyżurów. 

5. W przypadku zmiany składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej, kontaktu telefonicznego, miejsca lub 

czasu odbywania dyżurów, informacje o tych faktach komisja niezwłocznie przekazuje do dziekana 

wydziału i Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

6. Wydziałowa Komisja Stypendialna działa w składzie, co najmniej trzyosobowym. 

7. Wydziałowa Komisja Stypendialna spośród swoich członków powołuje przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego. 

8. Studenci stanowią większość składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

9. Decyzje wydane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne podpisują przewodniczący tych komisji lub 

działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. Decyzje w sprawie stypendium rektora dla 

najlepszych studentów podpisuje Rektor KSW we Włocławku. 

10. Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu 

o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, jeżeli jego 

przedmiotem jest decyzja o przyznanie świadczenia: 

1) jemu lub studentowi, z którym pozostaje w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania może 

mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 

2) jego małżonkowi lub krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 

3) osobie związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. Członkowie Wydziałowej 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 w komisji. 

 

§ 39 
 

1. Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej może zostać odwołany decyzją dziekana wydziału na 

wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji. 

2. Odwołanie członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej może nastąpić wyłącznie z następujących 

powodów: 
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1) członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej nie stawił się na dwóch kolejnych posiedzeniach 

komisji, 

2) członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

 

§ 40 
 

1. Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 1, 

jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: oznaczenie organu przyznającego świadczenie, datę 

wydania, oznaczenie studenta, któremu świadczenie zostało przyznane lub nie przyznane, powołanie 

podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie 

służy od niej odwołanie lub możliwość wniesienia skargi do sądu, podpis osoby upoważnionej do 

wydania decyzji. 

3. Decyzje wydawane są w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz jest wydawany studentowi przez Dział 

Dydaktyki za potwierdzeniem odbioru na drugim i trzecim egzemplarzu. Jeden z tych podpisanych 

egzemplarzy jest przechowywany w aktach studenta, a drugi w dokumentacji prowadzonej przez 

Wydziałową Komisję Stypendialną. 

4. Studenci są informowani o terminie odbioru decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczeń pomocy 

materialnej w chwili złożenia dokumentów. 

5. W przypadku nieodebrania decyzji w wyznaczonym terminie, wysyłane są one za potwierdzeniem 

odbioru na adres zameldowania studenta ze skutkiem doręczenia. 

6. Stypendia przyznane danemu studentowi wypłacane są dopiero po skutecznym dostarczeniu decyzji 

dotyczącej danego świadczenia. 

 

§ 41 
 

1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej KSW we Włocławku (wzór odwołania stanowi załącznik numer 11 do niniejszego 

Regulaminu). 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, która wydała decyzję. 

Wszystkie wpływające odwołania powinny zawierać kopię decyzji wydanej w I instancji. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia studentowi decyzji. 

4. Jeżeli Wydziałowa Komisja Stypendialna uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, musi 

wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W innym przypadku odwołanie 

wraz z aktami sprawy przesyła Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 7 dni od dnia, w którym 

otrzymała odwołanie. 
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5. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, składany w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Działu 

Dydaktyki. 

 

§ 42 
 

1. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor KSW we Włocławku spośród pracowników 

uczelni oraz studentów delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. W składzie 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej reprezentowani są studenci z poszczególnych wydziałów, którzy 

jednocześnie stanowią większość składu komisji. 

2. Przepisy § 38 ust. 6 - 10 stosuje się odpowiednio. 

3. Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu 

odwoławczym, jeżeli jego przedmiotem jest odwołanie od decyzji podjętej w jednostce macierzystej 

członka komisji. 

4. Członkowie 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 w komisji. 

 

§ 43 
 

 Od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do właściwego sądu 

administracyjnego na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718). 

 

§ 44 
 

Wydział zapewnia komisji stypendialnej tablicę informacyjną, materiały biurowe, pomieszczenie na czas 

odbywania dyżurów oraz miejsce pozwalające w bezpieczny sposób przechowywać dokumenty komisji, a także 

dostęp do komputera i drukarki. 

 

§ 45 
 

Do obowiązków Wydziałowych Komisji Stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy 

w szczególności: 

1) rozpatrywanie wniosków w terminie, 

2) przygotowywanie dla studentów decyzji o przyznaniu, bądź nie przyznaniu świadczeń pomocy 

materialnej, 

3) przygotowywanie dla Kwestury listy studentów, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu świadczeń 

pomocy materialnej, 

4) odbywanie dyżurów, co najmniej raz w tygodniu i soboty zjazdowe, 

5) podanie do wiadomości w sposób powszechnie dostępny dla studentów miejsca i czasu odbywania 

dyżurów. 
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§ 46 
 

Do obowiązków Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń komisji, 

2) koordynacja prac komisji, 

3) sprawowanie pieczy nad dokumentacją przedkładaną komisji. 

 

§ 47 
 

1. Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej sprawuje dziekan wydziału. 

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dziekan może uchylić decyzję Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym lub 

niniejszym Regulaminem. 

3. Nadzór nad działalnością Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor KSW we Włocławku. 

4. W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną 

z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym Regulaminem. 

 

§ 48 
1. W przypadku nie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 

1 pkt 1, 2 i 4, przyznaje dziekan wydziału. 

2. Od decyzji dziekana podjętej na podstawie ust. 1 służy odwołanie do Rektora KSW we Włocławku. 

 

§ 49 
 

Do postępowania przed Wydziałową Komisją Stypendialną oraz Odwoławczą Komisją Stypendialną 

KSW we Włocławku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

 

§ 50 
 

 W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 51 
 

 Do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dołącza się następujące załączniki: 

1) załącznik numer 1 - wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż 

jednym kierunku studiów, 

2) załącznik numer 2 - wykaz dokumentacji załączanej do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego, 

3) załącznik numer 3 - zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta, 

4) załącznik numer 4 - wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, 
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5) załącznik numer 5 - oświadczenie do przyznania stypendium socjalnego o dochodzie uzyskiwanym 

z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, 

6) załącznik numer 6 - wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, 

7) załącznik numer 7 - wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za 

wysoką średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe i artystyczne, działalność naukową, 

8) załącznik numer 8 - wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

z racji wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

9) załącznik numer 9 - wzór wniosku o przyznanie zapomogi, 

10) załącznik numer 10 - załącznik do wniosku o przyznanie zapomogi (dodatkowe dane do wniosku), 

11) załącznik numer 11 - wzór odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 


