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I. Przepisy ogólne 
 

§ 1  
1. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym określa: 

1) szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, 

2) sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, 

3) wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, 

4) wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz 

5) sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), 

2) BSW należy przez to rozumieć Bydgoską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. 

3. Przepisy regulaminu stosuje się do studentów studiów wyższych odbywających studia  

w BSW niezależnie od formy studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku,  

z zastrzeżeniem ust. 4 

4. W przypadku cudzoziemców odbywających studia w BSW prawo do świadczeń pomocy 

materialnej na zasadach określonych w regulaminie mają cudzoziemcy wymienieni  

w art. 43 ust. 2 i 5 ustawy, którzy podejmują i odbywają studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom wymienionym w art. 43 ust. 5  

nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapomóg. 
 

II. Fundusz pomocy materialnej 
 

§ 2  
1. Pomoc materialna dla studentów BSW  przyznawana jest ze środków funduszu pomocy 

materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). 

2. Podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym  dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym 

organem samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowią nie 

więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych 

studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.  

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

0,2% dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 4 Prawo o szkolnictwie wyższym, może być 

przeznaczony na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem 

i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów, ponoszonych przez Uczelnię. 

5. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele,  

niż związane z pomocą materialna dla studentów. 

6. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej 

przechodzą na rok następny, jako stan początkowy funduszu. 
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§ 3  
Z funduszu, o którym mowa w § 2 student może ubiegać się o następujące świadczenia: 

1) stypendium socjalne, 

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

4) zapomogę. 

§ 4 

1. Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych  

na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra  

za  wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy. 
 

III. Stypendium socjalne 
 

§ 5  
Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

§ 6  
1. Wysokość stypendium socjalnego  zależy od miesięcznego dochodu przypadającego  

na osobę w rodzinie studenta ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem § 7, z zastrzeżeniem, 

że do dochodu nie wlicza się: 

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych  

na podstawie 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 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z  dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

4) świadczeń, o których mowa w art. 173 a i art. 199 a ustawy; 

5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm). 

2. Miesięczną wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie studenta uprawniającą 

do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z właściwym 

organem samorządu studenckiego BSW  i ogłasza na stronach internetowych BSW.  
 

§ 7  
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; 
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3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek. 

2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiągniętych przez osoby, o których mowa w 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 ust. 1 pkt 2, lub 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 

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

równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  

i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

3. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381  

ze zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 

pozarolniczych dochody te sumuje się. 
 

§ 8  
1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania 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 zamieszkiwania  

z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie 

innym niż dom studencki. 
 

§ 9  
1. Prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie wniosku studenta o przyznanie 

stypendium socjalnego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku, o przyznanie stypendium socjalnego student dołącza zaświadczenia  

lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny 

oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 
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3. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne na podstawie wysokości dochodów 

uzyskanych za granicą, student obowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów 

oraz ich tłumaczenia na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. 
 

§ 10  
1. W uzasadnionych przypadkach rektor, albo uczelniana komisja stypendialna  

lub odwoławcza komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka 

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

uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia kryterium, o którym mowa w § 5. 

2. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, 

rektor, albo uczelniana komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, może 

wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 
 

§ 11  
1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na nowy rok akademicki 

określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego BSW.  

2. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie określonym na podstawie ust. 1, wniosek  

o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca,  

w którym wypłaca się świadczenia. 

3. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek  

wraz z wymaganymi dokumentami. 

4. Stypendium socjalne wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendiów                                 

za październik i listopad może być dokonana łącznie w listopadzie. 
 

§ 12  
1. Student, któremu przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki  

ma obowiązek powiadomić podmiot przyznający stypendium o: 

a) utracie przez niego lub którąkolwiek z osób, o których mowa w § 16 ust. 2 tytułu 

prawnego do zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 

studencki, 

b) podjęciu pracy przez małżonka jeśli student pobiera świadczenie na podstawie § 8 ust. 

2. 

2. Termin do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od dnia, w którym nastąpiły 

odpowiednio: 

a) utrata tytułu prawnego do zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym 

niż dom studencki, 

b) podjęcie pracy przez małżonka. 
 

IV. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
 

§ 13  
1. Student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, zwane dalej 

„stypendium specjalnym”. 
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2. Stypendium specjalne przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta. Wzór 

wniosku określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego student dołącza orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. 

4. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach                         

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) 

traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej 

traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

3) częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których 

mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, 

wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi 

z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

5. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., 

jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. Orzeczenie o zaliczeniu do: 

1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

3) III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności. 

6. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

(jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) 

jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności. 
 

§ 14  
1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium specjalnego na nowy rok 

akademicki określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu 

studenckiego BSW. 

2. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie określonym na podstawie ust. 1, wniosek  

o przyznanie stypendium specjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca,  

w którym wypłaca się świadczenia. 

3. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz  

z wymaganymi dokumentami, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Stypendium specjalne wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendiów  

za październik i listopad może być dokonana łącznie w listopadzie. 

5. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo  



7 

 

do stypendium specjalnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia jeżeli student 

złożył wnioski: 

1) ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, do właściwego organu, 

w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia, 

2) stypendium specjalne w terminie miesiąca od dnia wydania orzeczenia. 
 

V. Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
 

§ 15  
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium rektora, może 

otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim: 

a) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub 

b) posiada osiągnięcia naukowe lub 

c) posiada osiągnięcia artystyczne lub 

d) posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym. 

2. Ocena wysokiej średniej oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych 

opiera się na skali punktowej, określonej w § 15, pkt 4, 6 i 10, z uwzględnieniem § 15 pkt 

5, 8, 9, 11-15.   

3. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student nie wcześniej  

niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich lub student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych  

w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone 

w § 15 pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.  

4. Punktacja za wysoką średnią ocen wynosi odpowiednio: 

a) za średnią ocen od 4,00 do 4,24 – 2 pkt; 

b) za średnią ocen od 4,25 do 4,50 -  4 pkt; 

c) za średnią ocen od 4,51 do 4,75 -  6 pkt; 

d) za średnią ocen od 4,76 do 5,00 – 8 pkt. 

5. W przypadku studentów, którzy ukończyli poprzedni rok studiów bądź zostali przyjęci na 

studia drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w innej szkole 

wyższej, w której skala ocen była szersza niż w Uczelni, na potrzeby obliczenia punktów 

za wysoką średnią ocen stosuje się następujące współczynniki: 

a) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 – średnią ocen dzieli się przez 1,1; 

b) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 – średnią ocen dzieli się przez 1,2 

6. Punktacja za osiągnięcia naukowe wynosi odpowiednio: 

a) zamieszczenie publikacji w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym – 1 pkt; 

b) zamieszczenie publikacji w zagranicznym lub międzynarodowym czasopiśmie 

naukowym – 2 pkt; 

c) zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym – 1 pkt; 

d) zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym – 2 pkt; 

e) zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym – 3 pkt; 

f) zajęcie III miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym  

– 2 pkt; 

g) zajęcie II miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym  

– 3 pkt; 
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h) zajęcie I miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym  

– 4 pkt; 

i) wystąpienie na konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim – 2 pkt;  

j) wystąpienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym - 3 pkt.  

7. Wystąpienia, o których mowa w § 15 pkt 6 i) i j) dotyczą wygłoszenia referatu lub 

prezentacji własnej pracy. Punktów za głos w dyskusji podczas konferencji nie przyznaje 

się.  

8.  W przypadku osiągnięć naukowych niewymienionych w § 15 pkt 6 student zobowiązany 

jest do uzasadnienia ich znaczenia dla nauki w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej. 

Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt.  

9. Student, który w przypadkach określonych w § 15: pkt 6 ppkt a), c)-e), a także i) lub pkt 

reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach 

określonych w pkt 6 ppkt b),  f) – h), a także i)  - 1 pkt. 

10. Punktacja za osiągnięcia artystyczne wynosi odpowiednio: 

a) zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie  

o charakterze artystycznym – 1 pkt; 

b) zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze 

artystycznym – 2 pkt; 

c) zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze 

artystycznym – 3 pkt; 

d) zajęcie III miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu  

lub przeglądzie o charakterze artystycznym – 2 pkt; 

e) zajęcie II miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu  

lub przeglądzie o charakterze artystycznym – 3 pkt; 

f) zajęcie I miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu  

lub przeglądzie o charakterze artystycznym – 4 pkt 

g) zajęcie III miejsca w regionalnym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze 

artystycznym – 0,5 pkt. 

11. W przypadku osiągnięć artystycznych niewymienionych w § 15, pkt 10 student 

zobowiązany jest do uzasadnienia ich znaczenia artystycznego w skali ogólnopolskiej  

lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt.  

12.  Student, który w przypadkach określonych w § 15, pkt 10 ppkt a)-c), a także g) lub pkt 11 

reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach 

określonych w § 15, pkt 10 ppkt d) – f) - 1 pkt. 

13. Punktacja za osiągnięcia sportowe wynosi odpowiednio: 

a) zdobycie brązowego medalu w igrzyskach olimpijskich – 3 pkt; 

b) zdobycie srebrnego medalu w igrzyskach olimpijskich – 4 pkt; 

c) zdobycie złotego medalu w igrzyskach olimpijskich – 5 pkt; 

d) zajęcie trzeciego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach 

Europy – 2 pkt; 

e) zajęcie drugiego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach 

Europy – 3 pkt; 

f) zajęcie pierwszego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach 

Europy – 4 pkt; 

g) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski 

lub uniwersjadzie – 1 pkt; 
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h) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski 

lub uniwersjadzie – 1 pkt; 

i)  zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski 

lub uniwersjadzie – 1 pkt. 

14. Punktacja określona w § 15 pkt 13 dotyczy również zawodów, o których mowa  

w tym punkcie organizowanych dla osób niepełnosprawnych.  

15. W przypadku osiągnięć sportowych niewymienionych w pkt 13 student zobowiązany jest  

do uzasadnienia ich znaczenia w dziedzinie sportu w skali ogólnopolskiej  

lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt.  

16. Student, który w przypadkach określonych w § 15, pkt 13 ppkt g)-i) lub 15 reprezentował 

Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach określonych  

w § 15, pkt 13 ppkt a) – f) - 1 pkt. 

17. Punkty, o których mowa w § 15, pkt 4, 6, 8-13, 15 i 16 sumuje się.  

18. Stypendia rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% 

studentów każdego kierunku studiów prowadzonego przez Uczelnię, wg stanu  

na pierwszy dzień danego roku akademickiego. 
 

§ 16  
1. Prawo do stypendium rektora ustala się na podstawie wniosku studenta. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora student dołącza dokumenty potwierdzające 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Sposób dokumentowania 

osiągnięć naukowych i artystycznych określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 
 

VI. Zapomoga 
 

§ 17  
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 

3. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę. 

4. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi w szczególności zalicza się: 

a) ciężką i przewlekłą chorobę studenta lub jego dziecka, 

b) zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta 

niepełnosprawnego, 

c) urodzenie się dziecka studentowi, 

d) nieszczęśliwy wypadek studenta, 

e) śmierć najbliższego członka rodziny studenta. 

5. Wysokość zapomogi nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniach nauczycieli 

akademickich. 

6. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi. 

7. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające 

okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej. Wzór wniosku określa 

załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 
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VII.  Zasady łączenia stypendiów oraz maksymalna wysokość świadczeń 
 

§ 18  
1. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko  

na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

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

kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej przewidziane 

niniejszym Regulaminem, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.  

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

materialnej na więcej niż jednym kierunku (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3  

do Regulaminu)  

4. Student może równocześnie otrzymać 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 strukturalnych Unii Europejskiej. 

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

nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta 

ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 
 

VIII. Organizacja i funkcjonowanie komisji stypendialnych  
 

§ 18  
1. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora 

dla najlepszych studentów oraz zapomogi przyznawane są przez Rektora w drodze decyzji 

administracyjnej.  

2. Od decyzji Rektora przysługuje studentowi prawo złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Od decyzji wydanej 

po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje studentowi prawo  

do zaskarżenia jej do właściwego sądu administracyjnego. 

3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego Rektor przekazuje uprawnienia 

do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapomóg Uczelnianej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej 

„UKS”, a w zakresie rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej „OKS”.  

4. W przypadku powołania UKS i OKS przepis § 18 pkt 2 stosuje się odpowiednio, z tym,  

że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy student składa do OKS za pośrednictwem 

UKS. 

5. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej wchodzą:  

a) co najmniej trzech studentów wskazanych przez właściwy organ samorządu 

studenckiego;  

b) co najmniej dwóch pracowników uczelni wskazanych przez Rektora. 

6. Większość składu UKS stanowią studenci. 

7. Pierwsze posiedzenie UKS zwołuje Rektor w ciągu 7 dni od daty jej powołania. 
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8. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego UKS wybierają ze swego składu jej 

członkowie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów na pierwszym 

posiedzeniu UKS.  

9. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego  

na pierwszym posiedzeniu UKS, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego  

UKS powołuje Rektor.   

10. UKS przyznaje pomoc materialną w formie decyzji administracyjnej. Decyzje  

UKS podpisuje jej Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia 

Wiceprzewodniczący. 

11. W skład OKS wchodzą:  

a) co najmniej dwóch studentów wskazanych przez uczelniany organ samorządu 

studenckiego;  

b) co najmniej jeden pracownik uczelni, wskazany przez Rektora. 

12. Większość składu OKS stanowią studenci. 

13. Pierwsze posiedzenie OKS zwołuje Rektor w ciągu 7 dni od daty jej powołania. 

14. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego OKS wybierają ze swego składu  

jej członkowie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów na pierwszym 

posiedzeniu OKS.  

15. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego  

na pierwszym posiedzeniu OKS, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego  

OKS powołuje Rektor.  

16. OKS rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w drodze postępowania 

administracyjnego. Decyzje OKS podpisuje jej Przewodniczący lub działający z jego 

upoważnienia Wiceprzewodniczący.  

17. Nadzór nad działalnością UKS oraz OKS sprawuje Rektor, jako organ wyższego stopnia 

w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  (t. j Dz. U. z 2013, poz. 267  z późn. zm. ) 

18. W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję UKS lub OKS niezgodną z przepisami 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niezgodną z Regulaminem Pomocy 

Materialnej dla studentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej.  

19. UKS uchyla decyzję o przyznaniu stypendium w następujących przypadkach:  

a) rozpoczęcie korzystania przez studenta z urlopu dziekańskiego, 

b) skreślenia studenta z listy studentów; 

c) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej 

dla studentów; 

d) uzyskania stypendium na postawie nieprawdziwych danych; 

e) ukończenia przez studenta studiów przed terminem przewidzianym regulaminem 

studiów. 

20. Rektor może odwołać członka UKS lub OKS w przypadku niewywiązywania się 

z obowiązków członka tych komisji, na wniosek Przewodniczącego tych komisji  

lub na własny wniosek członka komisji. Rektor powołuje wówczas kolejnego członka 

komisji, z zachowaniem przepisów § 18 pkt 5, 6, 11 i 12. 

21. Wszelkie uchwały UKS i OKS oraz zarządzenia Rektora dotyczące udzielania pomocy 

materialnej podlegają niezwłocznie publikacji w sposób powszechnie przyjęty  

oraz w Strefie Studenta. 
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IX. Tryb przyznawania pomocy materialnej  
 

§  19  
1. Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

przyznawane jest na wniosek studenta (wzory wniosków stanowią zał. nr 1 i nr 2  

do Regulaminu) na okres jednego semestru, a stypendium rektora – na wniosek studenta  

- na okres roku akademickiego (wzór wniosku stanowi zał. nr 7 do Regulaminu)  

2. Pomoc materialna przyznawana jest wyłącznie na podstawie wniosku z kompletnymi 

i prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku 

niekompletnego, student zostaje wezwany do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni 

od daty doręczenia wezwania, a prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje  

od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek.  

3. W przypadku, gdy przyczyną nieuzupełnienia dokumentów w przewidzianym terminie 

jest niewydanie dokumentu przez inny organ, a student może to udokumentować, 

świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony. 

4. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych 

lub stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim przez 

okres 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – przez okres 5 miesięcy.  

5. Student, który otrzymuje stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych w semestrze zimowym i którego sytuacja materialna i rodzinna  

nie uległa zmianie, składając wniosek o w/w świadczenia na semestr letni nie jest 

zobowiązany do składania dokumentów potwierdzających skład rodziny i jej dochód. 

W takim przypadku student składa wraz z wnioskiem oświadczenie.  

6. Stypendia i zapomogi przyznawane są kwotowo i wypłacane w sposób wskazany przez 

studenta na rachunek bankowy podany we wniosku albo w kwesturze  w godzinach 

urzędowania. Student jest zobowiązany do podania numeru rachunku, którego jest 

przynajmniej współwłaścicielem. W przypadku zmiany numeru rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego student jest zobowiązany do złożenia u Rektora,  

a jeśli zachodzą przesłanki określone w § 18 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

pisemnej informacji o tej zmianie w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. 

7. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów 

ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy. 

8. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej są doręczane studentom  

w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, za potwierdzeniem 

odbioru. 

9. Student jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej  

do niezwłocznego poinformowania Rektora, a jeśli zachodzą przesłanki określone  

w § 18 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej, o zaistniałych zmianach w jego 

sytuacji materialnej i rodzinnej, mających wpływ na prawo do pobierania stypendium. 

10. Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych 

podlegają zwrotowi. Student, który uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych 

danych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, do wydalenia z Uczelni włącznie,  

niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa. 
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X.  Przepisy końcowe 
 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie 

przepisy : 

 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym   

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572,  z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114); 

 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  ( t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 1381 

z późn. zm); 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j Dz. U. z 2013 r., poz. 267  z późn. zm) . 

2. Wysokość miesięcznego kryterium dochodowego, o którym mowa w § 6 pkt 2 ustalana 

jest zarządzeniem Rektora do dnia 30 września każdego roku akademickiego. 

3. Wysokość kwot pomocy materialnej ustalana jest zarządzeniem Rektora dwa razy w roku: 

a) do 30 września każdego roku akademickiego – na semestr zimowy; 

b) do 1 marca każdego roku akademickiego – na semestr letni. 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 - wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego;  
Załącznik nr  2  - wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;  
Załącznik nr  3 - wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku;  
Załącznik nr 4 - zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 

członka rodziny;  
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o wysokości deklarowanych dochodów w przypadku 

rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;  
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym;  
Załącznik nr 7  - wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów;  
Załącznik nr 8 - wzór wniosku o przyznanie zapomogi;  
Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o braku zmian sytuacji materialnej. 
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