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Rozdział 1  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, ustanawia się w porozumieniu z 

Zarządem Samorządu Studenckiego Regulamin świadczeń dla studentów Kujawskiej Szkoły z 

siedzibą we Włocławku, zwany dalej Regulaminem.  

 

§ 2 

 

1. Świadczeniem objęci są wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zwanej dalej Uczelnią, o ile Regulamin nie 

stanowi inaczej.  

2. Przyznawanie świadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie odbywa się w ramach 

funduszu stypendialnego utworzonego z dotacji ze środków finansowych z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanej Uczelni na ten cel, o ile Regulamin nie stanowi 

inaczej oraz środków własnych Uczelni.  

3. Świadczenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu stanowią:  

1) stypendium  socjalne, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora, 

4) zapomoga.  

4. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego dokonuje podziału 

dotacji ze środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na 

określone w ust. 3 rodzaje świadczeń.  

§ 3 

1. Na wniosek Uczelnianego Samorządu Studenckiego kompetencje do przyznawania 

świadczeń wskazanych w § 2 ust. 3 przenoszone są na Wydziałowe Komisje Stypendialne 

oraz na Odwoławczą Komisję Stypendialną.   

2. Wydziałową Komisję Stypendialną oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje 

rektor, na podstawie wniosku o którym mowa w ust. 1, spośród pracowników uczelni oraz 

studentów delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. Większość 

członków komisji stanowią studenci.  

3. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz odmowa jego przyznania 

następują w drodze decyzji administracyjnej, zarówno przez Komisję Stypendialną, jak i 

Odwoławczą Komisję Stypendialną.  

4. Nadzór nad działalnością komisji, o których mowa w ust. 2 sprawuje rektor.  

5. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa.  

 

 



 

6. Po uchyleniu decyzji administracyjnej, o której mowa w ust 5, komisje zobowiązane są do 

ponownego rozpatrzenia sprawy.  

7. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej, o której mowa w ust. 3, studentowi 

przysługuje prawo złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złożone po terminie skutkuje odmową 

przyznania świadczenia.   

8. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty 

złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 7, przekazać komplet dokumentów wraz z 

negatywną decyzją do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  

9. Informacji o terminie wydawania decyzji udziela się poprzez umieszczenie jej na stronie 

internetowej Uczelni oraz tablicy ogłoszeń Dziekanatów i Działu Dydaktyki. 

10. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń student odbiera osobiście w Dziale Dydaktyki 

KSW we Włocławku 

11. Decyzje wydane przez komisje, o których mowa w ust. 3 podpisują przewodniczący tych 

komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.  

12. Decyzje komisji, o których mowa ust. 3 wymagają akceptacji rektora w zakresie zgodności 

sumy kwot przyznanych świadczeń w poszczególnych kategoriach, o których mowa w § 2 

ust. 3 z podziałem dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 4.  

13. Komisje, o których mowa w ust. 2 powołuje się na okres 12 miesięcy spośród studentów 

delegowanych przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego i pracowników Uczelni z 

zachowaniem następujących zasad:  

1) kadencja komisji rozpoczyna się z dniem 1 października;  

2) Wydziałowa Komisja Stypendialna liczy 3 członków w tym 2 studentów;  

3) Odwoławcza Komisja Stypendialna liczy 8 członków, w tym 6 studentów;  

4) przewodniczących, wiceprzewodniczących komisji wyznacza rektor.  

14. Członkowie komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w 

trakcie jej prac.   

§ 4 

1. Student może ubiegać się o przyznanie świadczenia określonego w § 2 ust. 3 tylko z tytułu 

studiowania na jednym kierunku w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Ponadto w 

przypadku studiowania na innych uczelniach publicznych lub niepublicznych i 

otrzymywania z tych uczelni świadczenia wyżej określonego, nie może ubiegać się o jego 

przyznanie w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.  

2. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 3 przysługują na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez 

okres 6 lat.  

3. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 3 nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł 

zawodowy:  

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,  

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego 

stopnia.  



 

4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.  

5. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, tylko 

na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.  

6. Student, ubiegający się o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 składa 

wniosek do Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania określonego rodzaju 

świadczenia na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do niniejszego 

Regulaminu.  

7. Świadczenie określone w § 2 ust. 3 pkt 1 przyznawane jest na wniosek studenta, o którym 

mowa w ust. 6, złożony wraz z zaświadczeniami dokumentującymi trudną sytuację 

materialną, niezbędnymi do obliczenia dochodu przypadającego na jednego członka w 

rodzinie.  

8. Świadczenie określone w § 2 ust. 3 pkt 2 przyznawane jest na wniosek studenta, o którym 

mowa w ust. 6, złożony wraz posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).  

9. Świadczenie określone w § 2 ust. 3 pkt 3 może być przyznane na wniosek studenta, o którym 

mowa w ust. 6, jeżeli uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, 

artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym.  

10. Świadczenie określone w § 2 ust. 3 pkt 4 przyznawane jest na wniosek studenta, o którym 

mowa w ust. 6, złożony wraz z dokumentami, potwierdzającymi przejściowo trudną 

sytuację życiową studenta.  

11. Za skompletowanie dokumentów, o których mowa w ust. 7-10 odpowiada student, zaś za 

sprawdzenie ich poprawności członkowie komisji.   

12. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o świadczenie, 

Członek Komisji, o którym mowa w § 3 ust. 14, wzywa pisemnie studenta do usunięcia 

tych braków w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tych brakach. Nieusunięcie braków 

we wskazanym terminie skutkuje odmową przyznania pomocy materialnej.  

13. Wnioski o świadczenia wskazane w § 2 ust. 3 składa się w semestrze zimowym w terminie 

od 01 października do 30 października oraz w semestrze letnim od 15 stycznia do 30 

stycznia bieżącego roku akademickiego z zastrzeżeniem ust. 10. Złożenie wniosku po 

terminie skutkuje odmową przyznania świadczenia.  

14. Studenci, którzy uzyskali status Studenta w wyniku naboru zimowego, rozpoczynający 

studia od marca, składają wnioski, o których mowa w ust. 7-9 wyłącznie w terminie od 01 

do 31 marca bieżącego roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 10. Złożenie wniosku po 

terminie skutkuje odmową przyznania świadczenia.  

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

akademickim przez okres dziewięciu miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr, przez 

okres do pięciu miesięcy.  



 

16. Student, który uzyskał status Studenta w wyniku naboru zimowego, rozpoczynając studia 

od marca bieżącego roku akademickiego może otrzymywać stypendia, o których mowa w 

§ 2 ust. 3 pkt 1-3, przez okres czterech miesięcy.  

17. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-3, są przyznawane na semestr. 

18. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-3, są wypłacane co miesiąc.   

19. Świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 wypłacane jest jednorazowo na konto 

bankowe studenta, nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.  

20. Student otrzymujący świadczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o 

wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie o której 

mowa w ust. 1-5.  

  

§ 5 

 

1. O świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, 

którzy mają status:  

1) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej;   

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2019 r. poz. 577);  

3) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;   

4) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 

jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 

języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej 

C1;   

5) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia;   

6) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. O świadczenia, o której mowa w § 2 ust. 3 nie mogą ubiegać się studenci będący:   

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli 

studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w 

związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych,  

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym 

funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania 

lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki 

na podstawie przepisów o służbie.  

 

§ 6 

 



 

1. Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1 i 3 dla studenta 

nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.  

2. W przypadku, gdy łączna suma świadczeń, o których mowa w ust 1 jest wyższa od kwoty 

ograniczającej, obniżeniu ulega tylko stypendium rektora do takiej kwoty, aby suma 

świadczeń nie przekroczyła kwoty, o której mowa w ust. 1.  

3. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku 

studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być 

przyznane 1 studentowi.   

4. Dotacja, o której mowa w § 2. ust. 4, wydatkowana w danym roku na stypendia rektora 

stanowi nie więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia 

rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.  

5. Uczelnia może przeznaczyć w danym roku budżetowym nie więcej niż 0,2% dotacji 

przyznanych ze środków finansowych, na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych 

z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3.  

6. Miesięczną wysokość świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3, w danym roku akademickim 

ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.  

7. Przy ustaleniu wysokości świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 brane są pod uwagę 

następujące elementy:  

1) wysokość przyznanej dotacji ze środków finansowych z Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego,  

2) liczby studentów uprawnionych do skorzystania z danej kategorii świadczenia;  

3) okres na jaki są przyznawane świadczenia;  

4) kryteria wymienione w ust. 1-6;  

5) stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może być zwiększone, nie więcej jednak 

niż o 50% kwoty podstawowej stypendium socjalnego;   

6) zapomoga minimalna kwota 500 zł;  

7) rezerwa niewykorzystanych środków pozostawiona na rachunku funduszu na koniec 

roku może stanowić nie więcej niż  30 % kwoty dotacji przyznanej w danym roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2  

 

STYPENDIUM SOCJALNE  

 



 

§ 7 

 

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

Studenckiego ustala na dany rok akademicki średni dochód netto na jednego członka w 

rodzinie studenta. 

2. Do wniosku o stypendium socjalne – Załącznik nr 1 student zobowiązany jest dołączyć 

wszystkie dokumenty zaświadczające o wysokości dochodów swoich oraz osób 

wskazanych w ust. 6 pkt 2 i 3.  

3. Pod pojęciem dochodu studenta i członków jego rodziny rozumie się dochód osiągnięty 

przez studenta i członków jego rodziny w ostatnim roku podatkowym.  

4. Dochód na członka rodziny studenta ustala się poprzez zsumowanie dochodów członków 

rodziny i podzielenie ich przez liczbę członków rodziny.  

5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o 

stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:  

1) studenta,  

2) małżonka studenta,  

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,  

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1-3, 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. 

6. Za członka rodziny studenta uważa się osoby wymienione w ust. 5 pkt 2 i 3.  

7. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o 

stypendium socjalne  nie uwzględnia się: 

1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 Ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, 

2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów 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,  

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów 

o systemie oświaty,  

4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez 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 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).  

8. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci 

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, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:  

1) ukończył 26. rok życia, przy czym obowiązkowo spełnia kryterium określone w § 7 ust 

1, 



 

2) pozostaje w związku małżeńskim, przy czym obowiązkowo spełnia kryterium określone 

w § 7 ust 1, 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 5 pkt 4, przy czym obowiązkowo 

spełnia kryterium określone w § 7 ust 1, 

 

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, przy czym obowiązkowo 

spełnia kryterium określone w § 7 ust 1, 

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 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.  

9. Student, o którym mowa w ust. 8, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego 

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.  

10. W przypadku gdy do ustalania 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. 1984, nr 52, poz. 268 ze zm.; 

tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) 

– potwierdzone zaświadczeniem przez organ uprawniony. W przypadku uzyskiwania 

dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.  

 

11. Wydziałowe Komisje Stypendialne lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawiają 

przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty określonej  w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku  o przyznanie stypendium 

socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej swojej i rodziny.  

12. Wydziałowe Komisje Stypendialne lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może przyznać 

studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli przyczyny 

niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były 

uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 

 

1. Student ma obowiązek poinformowania Wydziałowe Komisje Stypendialne oraz 

Odwoławczą Komisję Stypendialną  o zmianach mających wpływ na wysokość dochodu w 



 

rodzinie studenta, który uzasadnia przyznanie, zmianę wysokości lub cofnięcie prawa do 

stypendium socjalnego.  

2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest złożenie wniosku wraz z dołączonymi 

zaświadczeniami niezbędnymi do obliczenia dochodu na jednego członka w rodzinie. 

Obowiązkiem studenta ubiegającego się  o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne 

przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w 

zwiększonej wysokości.  

4. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:  

1) zamieszkania w domu studenckim, 

2) zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, 

3) zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim, 

4) zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w obiekcie innym niż 

dom studencki. 

5. W szczególnych przypadkach, o których mowa w ust. 4 należy uzasadnić i udokumentować 

wnioskiem studenta – Załącznik nr 1, wysokość stypendium socjalne może być zwiększone. 

6. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać 

kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, o którym mowa w § 7 ust. 1  

7. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 

pozarolniczych dochody te sumuje się.  

8. W przypadku wystąpienia w rodzinie studenta sytuacji utraty dochodu albo uzyskania 

dochodu, prawo do stypendium, ustala się na wniosek studenta wraz z Załącznikiem nr 1, z 

zastrzeżeniem ust. 9-10.  

9. Utrata dochodu, o którym mowa w ust. 8 oznacza utratę dochodu spowodowaną:   

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;  

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;  

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty 

socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 303);  

5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 

36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);  

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;  

8) utratą świadczenia rodzicielskiego;  



 

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników.  

10. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 8, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:   

1) zakończeniem urlopu wychowawczego;   

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;  

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym;  

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;   

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;  

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników.  

 

Rozdział 3  

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

§ 9 

 

1. Prawo do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych ma student posiadający:  

1) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  

2) orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,  

3) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. 

2. Podstawą przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest złożenie wniosku – 

Załącznik nr 2  z dołączonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wystawionym 

przez organ do tego uprawniony.  

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej 

studenta.  

4. W przypadku, gdy orzeczenie o którym mowa w ust. 2 wydane zostało na czas określony, 

wypłatę stypendium wstrzymuje się z kolejnym najbliższym miesiącem po dniu upływu 

tego czasu. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia (kontynuującego wcześniej 

przedłożone orzeczenie) wypłata zostaje wznowiona od dnia wstrzymania wypłaty 

stypendium.  

 

Rozdział 4  

                                                        

 STYPENDIUM REKTORA 



 

 

§ 10 

  

1. Prawo do ubiegania się o stypendium rektora ma student, który:  

1) uzyskał wyróżniające wyniki w nauce czyli, uzyskując w każdym z ostatnich dwóch 

semestrów studiów wysoką średnią ocen z egzaminów kończących przedmiot i zaliczeń 

przedmiotów, które nie kończyły się egzaminem i złożył w Dziekanacie kartę 

okresowych osiągnięć studenta w terminie wyznaczonym przez dziekana  lub  

2) będąc studentem Uczelni posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne przejawiające się w działalności w kołach naukowych lub artystycznych lub  

3) będąc studentem Uczelni uzyskał wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie 

co najmniej na poziomie krajowym;  

4) został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który 

jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady 

stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; medalistą co 

najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o 

którym mowa w przepisach o sporcie.  

2. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, może ubiegać się student 

studiów pierwszego stopnia jednakże nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku 

studiów.   

3. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, może ubiegać się 

również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku 

kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria 

określone w ust. 1 pkt 1-3, na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.   

4. Wyliczenie średniej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, następuje na podstawie kart okresowych 

osiągnięć.  

5. Studenci, o których mowa w ust. 3, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni 

innej niż Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, ubiegając się o stypendium rektora, 

zobowiązani są dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 8 zaświadczenie o 

ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych 

na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, informację o skali ocen obowiązującej w 

uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów 

pierwszego stopnia.   

6. Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać 

stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

7. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta – Załącznik nr 3. Do wniosku o 

przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia wymienione w ust. 9-10 należy dołączyć 

stosowne dokumenty  o osiągnięciach, potwierdzone przez opiekuna koła naukowego, 

artystycznego lub przez Prezesa Klubu Uczelnianego AZS-u.  

8. Dokonując oceny osiągnięć naukowych i artystycznych brane są pod uwagę indywidualne 

osiągnięcia studenta w zakresie:  

1) aktywności naukowej w jednym kole naukowym lub organizacji studenckiej, 

wskazanym przez studenta, potwierdzone przez opiekuna koła;  

2) wystąpienia na konferencjach lub seminariach o charakterze naukowym, potwierdzone 

przez organizatora. Wystąpienia na szczeblu uczelnianym, krajowym, zagranicznym;  



 

3) opublikowanie pracy w recenzowanych czasopismach polskich. Należy dołączyć kopię 

stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo;  

4) opublikowanie pracy w recenzowanych czasopismach zagranicznych. Należy dołączyć 

kopię stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo;  

5) opublikowanie pracy w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Należy dołączyć kopię 

stron zawierających nazwisko autora, tytuł pracy i wydawnictwo;  

6) osiągnięcia na polu artystycznym, potwierdzone przez dziekana odpowiadającego za 

sprawy studenckie;  

7) inne  potwierdzone  osiągnięcia  naukowe i artystyczne, potwierdzone przez 

 dziekana odpowiadającego za sprawy studenckie.  

9. Dokonując oceny osiągnięć sportowych brane są pod uwagę indywidualne lub drużynowe 

osiągnięcia studenta w zakresie:  

1) współzawodnictwie na poziomie krajowym;  

2) współzawodnictwie na poziomie Europy;  

3) współzawodnictwie na poziomie świata w Uniwersjadzie oraz igrzyska olimpijskie.  

10. Osiągnięcia sportowe, uczestnictwo w zawodach sportowych, o których jest mowa w ust.10 

powinny być potwierdzone przez Prezesa Klubu Uczelnianego AZS-u. 

11. Stypendium rektora przyznawane jest za wyróżniające wyniki w nauce uzyskane w 

poprzednim roku studiów.   

 

Rozdział 5  

 

ZAPOMOGI  

 

§ 11 

 

1. Prawo do ubiegania się o zapomogę ma student, który znalazł się przejściowo w trudnej 

sytuacji życiowej,  w szczególności takiej jak:  

1) nieszczęśliwy wypadek;  

2) nagłe pogorszenie stanu zdrowia;  

3) śmierć najbliższego członka rodziny;  

4) szkoda materialna wynikająca z kradzieży lub innego przestępstwa;  

5) strat materialnych spowodowanych klęską żywiołową (np. pożarem, powodzią);  

6) zapomoga nie przysługuje w przypadku utraty pracy. 

 

2. Wniosek o przyznanie zapomogi – Załącznik nr 4 można składać w trakcie trwania roku 

akademickiego.   

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

akademickim.  

 

Rozdział 6  

 

ZAWIESZENIE LUB UTRATA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ  

 



 

§ 12 

 

1. W przypadku wszczęcia przeciwko studentowi postępowania dyscyplinarnego przed 

Komisją Dyscyplinarną, albo przed Sądem Koleżeńskim dziekan lub rektor zawiesza 

wypłatę świadczenia   

2. W przypadku wydania orzeczenia uniewinniającego studenta, dziekan lub rektor wznawia 

wypłatę świadczenia oraz wypłaca świadczenia zawieszone.  

 

§ 13 

 

1. Utrata uprawnień do wszystkich świadczeń następuje, jeżeli student:  

1) ukończył studia i uzyskał tytuł zawodowy;  

2) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej;  

3) został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał  

4) upłynął okres, o którym mowa w § 4 ust 2 i 5;  

5) rezygnuje z otrzymywanych świadczeń;  

6) uzyskał świadczenia na innym kierunku/innej uczelni.  

2. Zaprzestanie wypłaty świadczeń, o których mowa § 2 ust. 3 następuje z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym utracił prawo do świadczenia na podstawie ust. 1.   

 

 

Rozdział 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 14 

 

Wnioski o stypendia składa się na formularzach, będących załącznikami do Regulaminu i 

dostępnych tylko na stronie internetowej Uczelni. Załączniki do Regulaminu stanowią jego 

integralną część.  

 

 

 




