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Zarządzenie Nr 97/21  

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 27 września 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku  

 
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

478 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

we Włocławku z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń  

dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, wprowadza się następujące 

zmiany:   

 

1. w § 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:  

„7. Komisje podejmują decyzję zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy aktualnego składu.”;  

 

2. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2:  

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;  

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

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

stopnia.  

Przepisy niniejszego ustępu stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe 

uzyskane za granicą.”;  

 

3. § 19 ust 1 pkt 3) tiret trzydziesty drugi otrzymuje brzmienie: 

„- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu 

Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,”; 

 

4. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku 

kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do 

stypendium.  

 

5. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

dochód, po roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium,  

przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych 

z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu.”;  

 

 

 

6. § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 



„ 7. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru  

lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny 

studenta utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty 

dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy,  

lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność 

gospodarczą.”;  

 

7. § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium rektora może otrzymać student, który: 

1) zaliczył poprzedni rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminie określonym 

organizacją roku akademickiego bez warunkowego kontynuowania studiów lub 

2) jest studentem I roku studiów drugiego stopnia.”;  

 

8. § 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, 

uważa się:  

1) udział studenta jako zawodnika w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich;  

2) udział studenta jako zawodnika w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski;  

3) udział studenta jako zawodnika w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach 

Świata i Europy; 

4) udział studenta jako zawodnika w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w danej 

dyscyplinie sportu;  

5) udział studenta jako zawodnika w rozgrywkach co najmniej III ligi państwowej 

w grach zespołowych;  

6) posiadanie przez studenta co najmniej II klasy sportowej.”;  

 

9. § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„7. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące  

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.”;  

10.  § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o: 

1) ustawie o cudzoziemcach, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 

2) ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 20 lipca 2018 r.;  

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych, należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

4) ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

5) ustawie Kodeks pracy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy; 

6) ustawie o sporcie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

7) ustawie Karta Nauczyciela, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela; 

8) ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 

z powodów politycznych, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 marca 2015 r.  

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych; 

9) ustawie o systemie oświaty, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty; 

10) ustawie o podatku rolnym należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 listopada 1984 

roku o podatku rolnym; 

11) ustawie Kodeks karny, należy przez to rozumieć ustawę Kodeks karny z dnia  

6 czerwca 1997 roku; 



12) ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, należy przez to rozumieć ustawę o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.; 

13) ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, należy przez to 

rozumieć ustawę o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych  

z dnia 17 grudnia 1998 r.; 

14) ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, należy przez to rozumieć ustawę 

o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. 

15) ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, należy przez to rozumieć ustawę 

o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych;  

16) ustawie o języku polskim, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 października 

1999 r. o języku polskim; 

17) ustawie o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;  

18) ustawie o świadczeniach rodzinnych, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

19) rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie 

świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,   należy 

przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 

rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach  

i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.”.  

11. Ustala się tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

12. Załączniki nr 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 do Regulaminu świadczeń dla studentów 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku otrzymują brzmienie określone 

w załącznikach nr 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 do ujednoliconego tekstu Regulaminu 

świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

Zmiany, o których mowa w § 1 zostały ustalone w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu 

Studenckiego.  

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania i studentów oraz Kierownikowi 

Działu Nauczania.  

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 
Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


