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Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 33/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.   

 
 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce  
z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Koszalińskiej  

studentom Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku 
 

§ 1 
Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Koszalińskiej dla studentów 
Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, zwany 
dalej „Funduszem”, został utworzony jako subfundusz Własnego Funduszu 
Stypendialnego Politechniki Koszalińskiej i utrzymuje się wyłącznie  
ze  środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym, tj. darowanych na ten cel Politechnice 
Koszalińskiej przez darczyńców. 

§ 2 
Celem Funduszu jest udzielanie wsparcia finansowego w formie 
stypendium za wyniki w nauce, zwanego dalej „stypendium”, studentom  
I roku studiów pierwszego stopnia Zamiejscowego Wydziału Przemysłu 
Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.  

§ 3 
Funduszem zarządza rektor, który corocznie przed terminem składania 
wniosków, określa wysokość i liczbę stypendiów dla studentów I roku 
studiów, uwzględniając wysokość środków przekazanych na ten cel przez 
darczyńców. 

§ 4 
1. O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów 
stacjonarnych przyjęci na I rok studiów Zamiejscowego Wydziału 
Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. 
2. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów  
i świadczeń. 

§ 5 
1. Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej według liczby 
punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przy rekrutacji  
na kierunek Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym. 
2. Studentom przyjętym z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego  
– laureatom i finalistom olimpiad – ustala się liczbę punktów zgodnie  
z zasadami przyjętymi w Uchwale Senatu PK Nr 10/2016, z tym że  
za przedmioty, których dotyczy olimpiada, przyjmuję się maksymalną 
liczbę punktów. 
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§ 6 
1. Stypendium przyznawane jest w skali trzystopniowej w zależności  
od miejsca na liście rankingowej jako: 
a) stypendium I stopnia w wysokości 500,00 zł dla 25% studentów, którzy 
uzyskali najwyższą liczbę punktów, 
b) stypendium II stopnia w wysokości 400,00 zł dla kolejnych 25% 
studentów, 
c) stypendium III stopnia w wysokości 300,00 zł dla pozostałych 
studentów. 
2. W przypadku, gdy na liście rankingowej sporządzonej zgodnie z ust. 1 
znajduje się dwóch lub więcej studentów posiadających taką samą liczbę 
punktów, co uniemożliwia wyłonienie jednego studenta, któremu 
należałoby przyznać stypendium określonego stopnia, należy przyznać 
stypendium wszystkim studentom, którzy w rankingu zajmują taką samą 
graniczną pozycję. 

§ 7 
1. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy w roku akademickim, 
począwszy od października z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przypadku rozpoczęcia studiów w semestrze letnim stypendium jest 
przyznawane od marca do lutego następnego roku. 

§ 8 
1. Wypłata stypendium realizowana jest wyłącznie w postaci przelewów 
dokonywanych na rachunek bankowy studenta. 
2. Wypłata dokonywana jest w kwotach miesięcznej wysokości 
stypendium w terminie do dnia 15. każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 
3 i 4.  
3.  Jeżeli decyzja o przyznaniu stypendium wydana została w miesiącu 
późniejszym niż październik (odpowiednio marzec), studentowi 
przysługuje wypłata świadczenia za miesiące przed wydaniem decyzji. 
4. Stypendium dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim  
wypłaca się w miesiącach marzec-lipiec i październik-luty. 

§ 9 
1. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta przez rektora lub 
działającego z jego upoważnienia prorektora ds. studenckich  
w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego  
na podstawie rankingu przygotowanego przez dziekanat i zatwierdzonego 
przez dziekana Wydziału. 
2. Do zadań dziekanatu należy: 
a) sprawdzenie poprawności wniosków, 
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b) ustalenie liczby osób zakwalifikowanych do przyznania stypendium  
na podstawie rankingu, 
c) ustalenie progów punktowych uprawniających do otrzymania 
stypendium i stopnia tego stypendium, 
d) przygotowanie i przedstawienie rektorowi propozycji decyzji w sprawie 
przyznania stypendium. 
3. Decyzja rektora w sprawie przyznania stypendium jest ostateczna  
i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 10 
Student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest złożyć 
wniosek o przyznanie stypendium według wzoru określonego w załączniku  
do niniejszego Regulaminu w dziekanacie do dnia 31 października.  

§ 11 
1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium przyznanego  
na podstawie niniejszego Regulaminu w przypadku:  
1)  skreślenia z listy studentów,  
2) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 
dyscyplinarnej,  
3) rezygnacji z otrzymywanego świadczenia. 
W każdym przypadku od miesiąca następnego po zaistnieniu 
wymienionych okoliczności. 
2. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta 
przez komisję dyscyplinarną rektor może zawiesić wypłacanie stypendium 
do czasu prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej.    
3. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1-3, podejmuje rektor.  
4. Od decyzji rektora nie przysługuje odwołanie. 

§ 12 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


