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R E G U L A M I N 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, 

studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia  

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  

zwany dalej Regulaminem 

obowiązujący od 1 października 2014 roku 

(tekst ujednolicony) 

w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, 

sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu 

świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej 

studenta ustalony przez Rektora w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego 

I. Przepisy i postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwana dalej ASP, tworzy fundusz 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z: 

1) dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 

z wyłączeniem środków przekazanych na stypendia ministra; 

2) opłat za korzystanie z domu studenckiego; 

3) innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domu studenckim. 

 

2. Pomoc materialną może otrzymać student, który spełnia warunki określone w ustawie oraz 

w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Student 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. 

 

4. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 3 student może ubiegać się o pomoc materialną ze 

środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendium ministra regulują 

odrębne przepisy. 

 

§ 2 

1. Rektor, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, zwaną dalej URSS, 

ustala i podaje do wiadomości w zarządzeniu obowiązującym w roku akademickim: 

1) wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się 

o stypendium socjalne; 

2) kwoty świadczeń socjalnych: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, zapomogi; 

3) kwotę stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

4) liczbę miesięcy wypłacania przyznanych świadczeń pomocy materialnej. 
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2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-3, są przyznawane na rok akademicki, 

z wyjątkiem przypadku, gdy rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr oraz z 

zastrzeżeniem § 8 ust. 7, § 9 ust. 5 i 6. 

 

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

świadczeń za miesiąc październik, które są wypłacane w listopadzie. 

 

4. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 3, nie może 

być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego 

w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

 

§ 3 

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

kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1 Regulaminu, chyba że 

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

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

 

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

materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz oświadczenia w sprawie innych rozpoczętych 

bądź ukończonych studiów. 

 

4. Nienależnie pobrane przez studenta świadczenia podlegają zwrotowi pod rygorem 

odpowiedzialności dyscyplinarnej i są przekazywane na fundusz pomocy materialnej. 

 

§ 4 

1. Uprawnienie do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej związane jest z posiadaniem 

statusu studenta.  

 

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-

3 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 § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 4. 

 

3. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie 

powiadomić ASP o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 2 mającej wpływ na 

prawo do świadczeń pomocy materialnej. 

 

4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 mogą być przyznane 

studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim, jeśli urlop został udzielony z powodu: 

długotrwałej choroby, urodzenia dziecka, konieczności sprawowania opieki nad 

dzieckiem/rodzicami/niepełnoletnim rodzeństwem. 

 



3 
 

5. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 mogą być 

przyznane studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim, bez względu na przyczynę 

udzielenia urlopu. 

 

6. Student, który uzyskał wpis warunkowy, może ubiegać się o świadczenia pomocy 

materialnej na zasadach ogólnych. 

 

7. Studenci, którzy:  

1) powtarzają rok studiów lub wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu 

niezaliczenia roku, niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego nie mogą 

otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów;  

2) uzyskali urlop w czasie trwania roku akademickiego – nie otrzymują świadczeń pomocy 

materialnej od miesiąca następującego po miesiącu, od którego urlop został udzielony, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

 

8. Student w okresie oczekiwania na podjęcie studiów może ubiegać się o przyznanie 

świadczeń pomocy materialnej na zasadach ogólnych. 

 

II. Procedura przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

 

§ 5 

1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 3 są przyznawane wyłącznie 

na wniosek studenta.  

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć 

w sekretariacie właściwego wydziału po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji 

elektronicznej w systemie Akademus. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej 

uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data złożenia 

wniosku w wersji papierowej w sekretariacie właściwego wydziału. 

 

3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

upływa 10 października roku akademickiego, na który przyznane ma być stypendium. 

 

4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych na dany rok akademicki należy składać w terminie: 

1) od 15 września do 31 października – w przypadku studentów, którzy ukończyli pierwszy 

bądź wyższy rok studiów, 

2) od dnia 1 października do 31 października – w przypadku studentów pierwszego roku 

studiów. 

 

5. W przypadku gdy wniosek wskazany w ust. 3 lub 4 zawiera braki formalne, wzywa się 

wnioskodawcę na piśmie do usunięcia braków we wniosku w terminie siedmiu dni 

z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania.  

 

§ 6 

1. Świadczenia pomocy materialnej wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 przyznaje Dziekan. 

Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora. 
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2. Na wniosek właściwej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, zwanej dalej WRSS, 

Dziekani przekazują swoje uprawnienia w zakresie przyznawania świadczeń, o których mowa 

w ust. 1 Wydziałowym Komisjom Stypendialnym, zwanym dalej WKS.  

 

3. Na wniosek URSS Rektor przekazuje swoje uprawnienia w zakresie rozpatrywania odwołań 

od decyzji Dziekana Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej OKS. 

4. Świadczenia pomocy materialnej wymienione w § 1 ust. 3 pkt 3 przyznaje Rektor. Od 

decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Na wniosek URSS Rektor przekazuje swoje uprawnienia w zakresie przyznawania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów OKS. 

 

6. Tryb przekazywania uprawnień oraz zasady funkcjonowania WKS oraz OKS określa 

§ 12 oraz § 13 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7 

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 3 są wypłacane przelewem na 

indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta w odpowiednim wniosku 

o przyznanie świadczenia. 

 

III. Stypendia socjalne 

 

§ 8 

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

materialnej. 

 

2. 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. 

 

3. Student studiów stacjonarnych, w przypadku o którym mowa w ust. 2, 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. 

 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego określa załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

5.  Rektor w porozumieniu z URSS ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta 

uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 

5.1. Wysokość dochodu, o którym w ust. 3, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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 roku o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.). 

 

6. Zasady ustalania wysokości dochodu, wykaz dokumentacji potrzebnej do ubiegania się 

o stypendium socjalne oraz wzory dokumentów określone są w załącznikach nr 1-6 

do niniejszego Regulaminu, stanowiących jego integralną część. 
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7. Student ma prawo do złożenia wniosku o stypendium socjalne po dniu 31 października tj. w 

trakcie trwania roku akademickiego. W takiej sytuacji stypendium jest przyznawane od 

miesiąca, w którym złożony został wniosek, na pozostały okres roku akademickiego (lub 

semestru, w przypadku gdy rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr). 

 

IV.Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

 

§ 9 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający 

orzeczenie o niepełnosprawności określone w przepisach o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydane przez właściwy organ. 

 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa 

załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

 

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

niepełnosprawności. 

 

4. Definicje stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki) są wskazane 

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

 

5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane  

w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. W takim 

przypadku stypendium jest przyznawane od miesiąca, w którym złożony został wniosek. 

 

6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres ważności 

orzeczenia o niepełnosprawności. W takim przypadku stypendium jest przyznawane do 

ostatniego dnia miesiąca, w którym orzeczenie zachowuje ważność. 

 

V.Stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

§ 10 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał 

za rok studiów wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Rektor 

w porozumieniu z URSS ustala szczegółowe kryteria w tym rodzaje osiągnięć i aktywności 

oraz zakres wartości punktowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz średnią 

ocen uwzględnianych w kwalifikacji do stypendium rektora dla najlepszych studentów 

(załączniki 9 oraz 9a-9i – wydziałowe kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium 

rektora dla najlepszych studentów zw. dalej wydziałowe kryteria, stanowiące integralną część 

niniejszego Regulaminu). 

 

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

wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

 

3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również 

student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 
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laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej 

o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach systemu oświat, jeśli profil olimpiady 

jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. 

 

4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 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. 1 na ostatnim roku studiów 

pierwszego stopnia. 

 

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów określa załącznik 

nr 10 do niniejszego Regulaminu. 

 

6. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który 

spełnia łącznie następujące warunki (ranking): 

1) w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium uzyskał średnią ocen od 

4,75 do 5,5 (podstawę do obliczenia średniej ocen stanowią oceny wpisane do indeksu) 

z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszego Regulaminu; 

2) wykaże osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uzyskane w poprzednim roku 

akademickim, określone w wydziałowych kryteriach; 

3) uzyska minimalną liczbę punktów, określoną w załączniku nr 9 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

7. Student, który ukończył studia pierwszego stopnia według programu kształcenia 

określonego nieparzystą liczbą semestrów otrzymuje stypendium rektora dla najlepszych 

studentów przez pierwszy rok studiów drugiego stopnia na podstawie średniej ocen wyliczonej 

z jednego semestru i oceny dyplomu. 

 

8. Studentowi, o którym mowa w ust. 3, nie przypisuje się punktów za średnią ocen, tylko 

przyznaje liczbę punktów odpowiadającą maksymalnej możliwej do uzyskania na danym 

kierunku liczbie punktów za średnią ocen. 

 

9. Szczegółowe zasady ubiegania się, dokumentowania osiągnięć i przyznawania stypendium 

rektora dla najlepszych studentów określają załączniki 9 oraz 9a-9i do niniejszego Regulaminu, 

będące jego integralną częścią (wydziałowe kryteria).  

 

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

studentów każdego kierunku studiów najwyżej ocenianych w rankingu określonym w ust. 5 

zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach 9 oraz 9a-9i do niniejszego Regulaminu. 

 

11. Za 100% studentów kierunku, którzy stanowią podstawę do określenia 10% studentów 

kierunku, uznaje się liczbę studentów kierunku według stanu aktualnego na dzień 

1 października roku akademickiego, na który przyznawane jest stypendium. Przy ustalaniu 10% 

studentów kierunku stosuje się zasadę zaokrąglania w dół. 

 

12. Kryteria i punktacja przypisana osiągnięciom studentów kierunku są podstawą do ustalenia 

jednej listy najlepszych studentów kierunku bez względu na poziom kształcenia (jednolite 

studia magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) i prowadzone na 

kierunku formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne). W przypadku gdy kilka osób 

uzyskało taką samą ilość punktów, a próg wskazany w ust. 10 Regulaminu zostałby osiągnięty, 
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decydują zasady określone w wydziałowych kryteriach. W sytuacji uzyskania jednakowej 

liczby punktów przez studentów danego kierunku, co spowodować miałoby przekroczenie 

limitu 10% studentów danego kierunku wskazanego w ust. 10, stypendia zostaną przyznane 

studentom w liczbie mniejszej niż 10% studentów danego kierunku.  

 

VI.Zapomoga 

 

§ 11 

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

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

 

2. Wzór wniosku o przyznanie zapomogi określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia 

zdarzenia powodującego przejściowo trudną sytuację materialną studenta. 

 

4. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę oraz trudną 

sytuację materialną zaistniałą w związku ze wskazanym zdarzeniem należy udokumentować. 

 

5. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

 

6. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia. 

 

VII.Tryb wydawania decyzji oraz organizacja  

i funkcjonowanie komisji stypendialnych 

 

§ 12 

1. Dziekani przekazują uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 2 w terminie do 30 czerwca 

roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane są świadczenia. 

 

2. Dziekan powołuje WKS spośród pracowników uczelni oraz studentów delegowanych przez 

WRSS. W skład WKS wchodzą studenci reprezentujący wszystkie kierunki, poziomy 

kształcenia i formy studiów prowadzone na wydziale oraz prodziekan lub powołany przez 

dziekana inny pracownik naukowy wydziału, a także pracownik lub pracownicy sekretariatu 

wydziału, zapewniający obsługę administracyjną zgodnie z § 14 niniejszego Regulaminu. 

 

3. Generalną zasadą jest nieparzysta liczba członków WKS. Studenci stanowią większość 

składu komisji. Członkowie WKS wybierają spośród siebie przewodniczącego 

i wiceprzewodniczącego komisji.  

 

4. Posiedzenia WKS zwołują przewodniczący lub wiceprzewodniczący WKS. Decyzje 

zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale przynajmniej połowy 

liczby członków WKS. W przypadku analogicznej liczby głosów za i przeciw decydujący głos 

należy do przewodniczącego komisji.  

4.1. W przypadku, gdy członkiem WKS jest wnioskodawca na czas rozpatrywania jego 

wniosku powinien on zostać wyłączony z obrad komisji. 

 

5. Protokoły z posiedzeń WKS podpisują wszyscy obecni członkowie właściwej komisji. 
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6. Decyzje administracyjne w sprawie świadczeń pomocy materialnej wydane przez WKS 

wraz z uzasadnieniem podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich 

upoważnienia wiceprzewodniczący.  

 

7. O miejscu i terminie odbioru decyzji sekretariat wydziału niezwłocznie powiadamia 

studentów w formie komunikatu na wydziałowej tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy student 

nie odbierze decyzji w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia, decyzja będzie wysłana 

pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

8. Od decyzji w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapomogi przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od daty 

otrzymania decyzji. 

 

9. Do decyzji podjętych przez Dziekana/WKS mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 

z późn. zm.).oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 

 

10. Nadzór nad działalnością WKS sprawuje Dziekan. 

 

11. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 10 Dziekan może uchylić decyzję WKS 

niezgodną z przepisami ustawy i Regulaminu. 

 

§ 13 

1. Rektor przekazuje uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 3 i 5 w terminie do 30 czerwca 

roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane są świadczenia. 

 

2. Rektor powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną spośród pracowników uczelni oraz 

studentów delegowanych przez URSS. W skład OKS wchodzą studenci reprezentujący 

7 wydziałów, Prorektor ds. Studenckich, nie więcej niż trzech pracowników naukowych 

proponowanych przez dziekanów, a także pracownik działu nauczania, zapewniający obsługę 

administracyjną zgodnie z § 14 niniejszego Regulaminu.  

 

3. Generalną zasadą jest nieparzysta liczba członków OKS. Studenci stanowią większość 

składu komisji. Z tytułu swoich obowiązków przewodniczącym OKS jest Prorektor ds. 

Studenckich. Członkowie WKS nie mogą być powołani do OKS. 

 

4. Posiedzenia OKS zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący OKS. Decyzje 

zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale przynajmniej połowy 

liczby członków OKS. W przypadku analogicznej liczby głosów za i przeciw decydujący głos 

należy do przewodniczącego komisji.  

 

5. Protokoły z posiedzeń OKS podpisują wszyscy obecni członkowie właściwej komisji. 

 

6. Decyzje administracyjne w sprawie świadczeń pomocy materialnej wydane przez OKS wraz 

z uzasadnieniem podpisuje przewodniczący komisji lub działający z jego upoważnienia 

wiceprzewodniczący.  

 

7. O miejscu i terminie odbioru decyzji sekretariat wydziału niezwłocznie powiadamia 

studentów w formie komunikatu na wydziałowej tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy student 
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nie odbierze decyzji w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia, decyzja będzie wysłana 

pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

8. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów można złożyć w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. 

 

9. Do decyzji podjętych przez Rektora/OKS mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 

z późn. zm.).oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 

 

10. Nadzór nad działalnością OKS sprawuje Rektor. 

 

11. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 10 Rektor może uchylić decyzję OKS niezgodną 

z przepisami ustawy i Regulaminu. 

 

§ 14 

1. Pracownicy sekretariatów wydziałów i działu nauczania zapewniają obsługę 

administracyjną odpowiednio Dziekana/WKS lub Rektora/OKS, a także prowadzą 

dokumentację posiedzeń odpowiednich komisji oraz archiwizują wnioski studentów i kopie 

decyzji w sprawie świadczeń. 

 

2. Pracownicy sekretariatów wydziałów przygotowują w szczególności: 

1) materiały na posiedzenia WKS, w tym w szczególności przyjmują wnioski studentów 

sprawdzając kompletność dokumentów oraz dokonują wezwań do ich uzupełnienia; 

2) listy studentów wszystkich poziomów kształcenia i form studiów na danym kierunku, 

którym przyznano stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych. Wzór listy określa załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu;  

3) listy studentów wszystkich poziomów kształcenia i form studiów prowadzonych na danym 

kierunku, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

oraz spełnili warunki określone w § 10 niniejszego Regulaminu. Wzór listy określa załącznik 

nr 12 do niniejszego Regulaminu; 

4) pisemne decyzje w sprawie świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. 

 

3. Listy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, podpisane przez Dziekana, są przekazywane do 

działu nauczania w terminie do 20 października roku akademickiego, na który przyznawane są 

świadczenia. 

 

4. Pracownicy działu nauczania: 

1) przygotowują materiały na posiedzenia OKS; 

2) przygotowują projekt zarządzenia rektora o okresie wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej w roku akademickim, o wysokości dochodu netto na członka rodziny studenta 

uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej i wysokości świadczeń pomocy 

materialnej; 

3) sprawdzają właściwe wydatkowanie środków według podziału 60% dotacji na świadczenia 

pomocy materialnej wymienione w § 1 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4, 40% na stypendia rektora dla 

najlepszych studentów, § 1 ust. 3 pkt. 3; 

4) przygotowują listy płatnicze i przelewy przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

5) przygotowują elektroniczne oraz tradycyjne kartoteki świadczeniobiorców, aktualizowane 

po kolejnych wypłatach miesięcznych świadczeń; 

6) przygotowują wzory decyzji w spawie świadczeń pomocy materialnej; 
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7) przygotowują pisemne decyzje w sprawie świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3; 

8) przygotowują pisemne decyzje wydawane w trybie odwołań; 

9) na wniosek stron redagują Regulamin i zmiany do niego. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

O świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się również studenci-cudzoziemcy 

podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie 

z zasadami i w zakresie wynikającym z art. 43 ustawy. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z 

późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). 

 


