
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA WSPARCIA MATERIALNEGO  
 
1. Cel i zakres procedury 

 
Celem procedury jest określenie przebiegu działań i terminów oraz odpowiedzialności 
w sprawach związanych z  przyznawaniem pomocy materialnej studentom I i II stopnia 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  Politechniki Koszalińskiej, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób 
niepełnosprawnych i zapomogi), bądź osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie 
(stypendium rektora dla studentów; stypendium rektora dla doktorantów).  
 
2. Podstawa prawna procedury 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. ); 

 Jednolity tekst Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki 
Koszalińskiej, uwzględniający treść wprowadzoną Zarządzeniami Rektora PK Nr 
64/2021 z dnia 27 września 2021 roku i Nr 9/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku 
został ogłoszony Obwieszczeniem Nr 3/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej 
z dnia 8 lutego 2022 roku. 

 Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów  
i doktorantów studiów stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej; 

 Zarządzenie nr 49/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 
2019 r. w sprawie trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra 
przez studentów Politechniki Koszalińskiej  
 

3. Opis realizacji procedury 

Organizacją i realizacją procesu przyznawania pomocy materialnej studentom zajmuje 
się BOS Sekcja pomocy materialnej i opłat. 

4. Warunki, zasady i terminy przyznawania stypendiów dla studentów I i II 
stopnia 

4.1. Stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 
w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, zapomogi 

Warunki, zasady i terminy przyznawania stypendium socjalnego, stypendium socjalnego 
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie 
niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi 
reguluje Jednolity tekst Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów 
Politechniki Koszalińskiej. 

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 



Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się  
o stypendium reguluje Zarządzenie Rektora ogłaszane na dany rok akademicki na 
podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
4.2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów  

Warunki, zasady przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów  
i doktorantów reguluje Jednolity tekst Regulaminu świadczeń dla studentów  
i doktorantów Politechniki Koszalińskiej.  

Stypendia przyznawane są przez Rektora na okres semestru, na wniosek studenta 
złożony w BOS. Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów ustala co 
semestr Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego  
i podaje do wiadomości Zarządzeniem Rektora do dnia 30 listopada (na semestr 
zimowy) i do dnia 30 kwietnia (na semestr letni). 

4.3. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe  

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia obejmuje: stypendium naukowe i sportowe.  

Warunki, zasady i terminy przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe 
dla studentów studiów I i II stopnia reguluje Jednolity tekst Regulaminu świadczeń dla 
studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej. 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać 
student/doktorant, który spełnia następujące warunki: zaliczył rok studiów  
w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku wpis na kolejny semestr 
przewidziany w planie studiów (chyba, że niezaliczenie roku studiów wynikało  
z przyczyn zdrowotnych), uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany 
wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.  
Za wysoki wynik sportowy uważa się: zajęcie przez studenta od pierwszego do 
dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich; zajęcie 
przez studenta od pierwszego do ósmego miejsca w mistrzostwach świata, zajęcie przez 
studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach Europy, zajęcie przez 
studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w uniwersjadach, akademickich 
mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, Europejskich Igrzyskach 
Studentów lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych. 

4.4. Dokumenty i formularze 

Aktualne formularze stanowią załączniki obowiązujących aktów prawnych dostępne na 
stronie BOS-u i Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej na stronie: 
https://tu.koszalin.pl/wm w zakładce studenci - Biuro Obsługi Studenta 

5. Przyznanie miejsca w Domu Studenta  

Warunki, zasady i terminy przyznania miejsca w domu studenckim reguluje Regulamin 
przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów i doktorantów studiów 
stacjonarnych Politechniki Koszalińskiej.  

Wnioski składa do kierownika Działu Domów Studenckich, który niniejsze wnioski 
rozpatruje. 



5.1. Dokumenty i formularze  

Aktualne formularze dostępne na stronie Działu Domów Studenckich Politechniki 
Koszalińskiej: 

https://www.akademiki.tu.koszalin.pl/regulaminy/ 

 

 

 


