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Regulamin przyznawania pomocy materialnej 

studentom Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej 

im. Papieża Jana Pawła II 

w Suwałkach 

I. Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża 
Jana Pawła II w Suwałkach, zwanej dalej WSSM, w tym szczegółowe kryteria i tryb 
udzielania świadczeń pomocy materialnej, wzór wniosku o przyznanie stypendium 
socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej. 

2. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów cudzoziemców, chyba że odrębne 
przepisy stanowią inaczej. 

§ 2 

Pomoc materialna dla studentów przyznawana jest z funduszu pomocy materialnej dla 
studentów utworzonego przez WSSM ze środków, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 
27 lipca2005r. Prawo  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 164, 
poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 

§ 3 

1. Świadczeniami pomocy materialnej, zwanymi dalej świadczeniami, są: 
  

a) stypendium socjalne; 
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;  
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów;  
d) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;  
e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;  
f) zapomogi.  

  
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego dokonuje 

podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4. Ustawy. 
3. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, Ustawy przeznaczone 

na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej 
niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni 
stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla 
najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 
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§ 4 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3.1 a, b, f  przyznaje dziekan.  
2. Od decyzji dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane 
w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w 
sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie należy złożyć w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania decyzji. 

3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego dziekan lub rektor przekazują 
uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów 
odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej.  

4. Kadencja komisji stypendialnych trwa jeden rok i zaczyna się od dnia 1 września. 
5. Wydziałowe komisje stypendialne powołuje Dziekan, a Odwoławczą Komisję 

Stypendialną Rektor, spośród studentów delegowanych przez odpowiednio wydziałowy i 
uczelniany organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni, przy czym studenci 
stanowią większość składu komisji. 

6. W skład wydziałowych komisji stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie. 

7. Liczbę członków i wiceprzewodniczących wydziałowych komisji stypendialnych określa 
Dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego, a liczbę 
członków i wiceprzewodniczących Odwoławczej Komisji Stypendialnej określa Rektor w 
porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 

8. Odwołanie członka komisji stypendialnej następuje na wniosek właściwego organu 
Samorządu Studentów.                                     

9. Przewodniczący komisji stypendialnej kieruje pracami komisji, czuwa nad jednolitością 
orzecznictwa oraz sprawnością jej pracy. 

10. Przewodniczący komisji stypendialnej podpisuje decyzje wydawane przez komisje 
stypendialną lub upoważnia wiceprzewodniczących komisji stypendialnej do 
podpisywania tych decyzji. 

11. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół. 

§ 5 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3. 1 a, b, c,  f, przyznawane są na wniosek studenta. 
2. Wnioski o przyznanie świadczeń o których mowa w§ 3.1 a, b, f składa się do dziekana a 

wnioski o przyznanie świadczeń o których mowa w § 3.1 c składa się do Rektora. 
3. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, który stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego regulaminu. 
4. Ustala się wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
5. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
6. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
7. Ustala się wzór wniosku o przyznanie zapomogi, który stanowi załącznik nr 5  do 

 niniejszego regulaminu. 
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§ 6 

1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego dokonuje 
podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4. Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 
2. Podziału funduszu dokonuje się na podstawie informacji przekazanych Rektorowi do dnia 
31 października przez Dziekana, a w przypadku powołania wydziałowej komisji stypendialnej 
- przez tę komisję o liczbie studentów ogółem, w tym uprawnionych do ubiegania się o 
świadczenia, o których mowa w § 3. 
3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, oraz wysokości funduszu 

przeznaczonego na pomoc materialną uczelniany organ samorządu studenckiego w 
porozumieniu z Rektorem ustala wysokość: 

a) stypendium socjalnego w zależności od dochodu; 
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  
c) stypendium rektora dla najlepszych studentów;  
d) zapomogi. 
 

II Stypendia socjalne i specjalne 

§ 7 

1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 3.1 pkt a, b, c w danym 
roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa 
jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Świadczenie, o którym mowa w § 3.1 
pkt f może być przyznane nie więcej niż dwa razy w danym roku akademickim. 
Świadczenie, o którym mowa w § 3.1 pkt f  może być przyznane studentowi, który z 
przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy, są przyznawane na 
semestr lub na rok akademicki, a stypendium ministra, o którym mowa w art. 173 ust. 
1 pkt 4 Ustawy, na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, 
zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.  

3. Stypendia, o których mowa w § 3 Regulaminu, wypłacane są co miesiąc.  
4. 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.  

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na 
drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173 
Ustawy, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w 
celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej 
niż przez okres trzech lat.  

6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i 3, 
Ustawy nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

7. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń 
pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.  

8. Student zachowuje prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w okresie 
odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów. 
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§ 8 

Student może zachować prawo do otrzymywania świadczenia w okresie urlopu lub 
powtarzania roku albo semestru w przypadku: 

a) długotrwałej choroby, 
b) urodzenia dziecka, 
c) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

§ 9 

W sprawach przywrócenia wypłaty świadczenia oraz zachowania prawa do świadczenia 
rozstrzyga Dziekan lub wydziałowa komisja stypendialna, jeżeli została powołana. 

§ 10 

1. W przypadku podania nieprawdziwych danych o dochodach uzyskanych w rodzinie 
studenta oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, student 
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i odpowiedzialność karną. 

2. Świadczenie pobrane przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych podlega 
zwrotowi i jest przekazywane na fundusz, o którym mowa w § 2. 

§ 11 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium 
socjalne.  

3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).  

4. 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;  

  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.  

 5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania 
się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do 
dochodu nie wlicza się:  
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 1)  dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny 
finansowo;  

 2)  świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na 
podstawie przepisów ustawy;  

 3)  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, sporządzanych 
do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;  

 4)  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

 5)  świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1.  
 6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie 
następujące warunki:  

  1)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;  
  2)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;  
  3)  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy 

niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;  

  4)  nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z 
rodzicami bądź jednym z nich.  

7. 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 (Dz.U. z 2006 
r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z 
gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

8. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo 
odpowiednio komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których 
mowa w art. 177 Ustawy, mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie 
pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej 
osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.  

9. 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. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, 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 

§ 12 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu 
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.  
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§ 13 

 
 

1. Wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych powinny zostać złożone ze wszystkim 
dokumentami świadczącymi o sytuacji materialnej studenta. 

2. W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 
zawiera braki formalne, komisja stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna 
wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że 
nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.     

3. Wydziałowa komisja stypendialna rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później niż 
w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się 
ostateczna. 

5. Stypendium socjalne przyznaje się na okres do dziesięciu miesięcy i wypłaca co miesiąc, 
przy czym wypłata stypendiów za październik i listopad dokonywana jest łącznie w 
listopadzie, a wypłata stypendiów za czerwiec i lipiec dokonywana jest łącznie w 
czerwcu.  

 
III. Stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium Ministra za wybitne 

osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe 

§ 14 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który 
uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym. 

2. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi 
szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a 
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął 
wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i 
zaliczył kolejny rok studiów.  

3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2, student może ubiegać się nie 
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może pobierać nie więcej niż 10% 
studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek. 

5. Komisje Stypendialne rozpatrują złożone wnioski w terminie do 15 listopada danego 
roku akademickiego. 

6. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra 
za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów 
drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego 
stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 lub 2 na ostatnim roku 
studiów pierwszego stopnia. 

7. Student może równocześnie otrzymywać 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 
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oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.  
 

§ 15 

1. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę do obliczenia średniej, ustala rada wydziału, a 
Dziekan podaje do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego w sposób 
zwyczajowo przyjęty na wydziale. 

2. Podstawą obliczenia średniej ocen uzyskanych w ramach indywidualnego toku studiów 
lub indywidualnej organizacji studiów w poprzednim roku akademickim są oceny 
uzyskane z przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem zgodnie z ustalonym 
planem studiów. 

3. Przy obliczaniu średniej z ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim jako 
podstawy przyznania stypendium za wyniki w nauce nie bierze się pod uwagę ocen 
uzyskanych z przedmiotów, które były już uwzględnione do stypendium za wyniki w 
nauce na innym kierunku studiów (ocen przepisanych). 

4. Rektor może wyznaczyć nie więcej niż 3 przedziały procentowe punktów, które 
uprawniają do otrzymania stypendium w ramach nie więcej niż 10% studentów spośród 
wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. 
5. W przypadku, gdy liczba studentów zakwalifikowana do najniższego przedziału jest 
większa niż określa to dany próg procentowy, ze względu na uzyskanie jednakowej liczby 
punktów, pomniejsza się dany przedział o tę liczbę osób. 
6. W przypadku, gdy ulega zmianie liczba osób uprawnionych do otrzymywania stypendium 
przedziały punktowe nie podlegają modyfikacji w trakcie roku akademickiego. 
7. Stypendium przyznaje się w ramach każdej z czterech kategorii, tzn. za wysoką średnią 
ocen, za osiągnięcia naukowe, artystyczne i za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
8. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 
osiągnięcia naukowe lub  artystyczne uważa się osiągnięcia określone w załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 
9. Stypendium za wysoką średnią ocen wyznacza się od średniej ocen 4,250 do 5,000 z 
dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń. Przeliczenia skali ocen do trzech 
miejsc po przecinku, dokonuje dziekanat uczelni, na której student odbył studia. 
10. Student może się ubiegać o stypendium tylko na jednym wybranym kierunku studiów i na 
jednej uczelni, na podstawie wniosku złożonego do dnia 1 listopada danego roku 
akademickiego.   
11. O przyznaniu stypendium za wysoką średnią decyduje miejsce na liście rankingowej. 
Listę rankingową danego kierunku studiów przygotowuje dziekanat na podstawie średnich 
ocen uzyskanych przez studentów.   
12. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby z osiągnięciami w ramach tylko jednej 
kategorii, to osoba, która zdobyła wysoką średnią ocen jest na liście rankingowej przed osobą, 
która zdobyła inne osiągnięcia. 
13. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na WSSM lub zmienił kierunek studiów w 
ramach WSSM, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku studiów, w tym 
również średniej ocen z poprzedniego semestru studiów, z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku bez zaokrągleń, dokonuje dziekanat wydziału, na który student został przyjęty. 
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§ 16 

1. Student powracający z urlopu otrzymuje stypendium za wyniki w nauce na podstawie 
ocen uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym pójście na urlop. 

2. Wypłata przyznanego stypendium zostaje zawieszona studentowi, któremu w trakcie 
trwania roku akademickiego został udzielony urlop dziekański. 

3. Po zakończeniu urlopu dziekańskiego wypłata stypendium jest wznawiana na wniosek 
studenta, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Po wznowieniu wypłaty, stypendium wypłacane jest w wysokości, w jakiej było 
przyznane, a łączny okres wypłacania stypendium przed i po wznowieniu wypłat jest 
równy okresowi, na który stypendium zostało przyznane.  

IV. Zapomogi 

§ 17 

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn 
losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. 
3. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi losowej w szczególności zalicza się: 

a) ciężką i przewlekłą chorobę studenta lub jego dziecka, 
b) zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta 
      niepełnosprawnego, 
c) nieszczęśliwy wypadek studenta. 

§ 18 

Zapomoga może być przyznana również w okresie przebywania na urlopie albo powtarzania 
roku lub semestru, spowodowanych ciężką i przewlekłą chorobą studenta, jego dziecka lub 
urodzeniem dziecka.  
 

V. Postępowanie odwoławcze i nadzorcze 

§ 19 

1. Od decyzji podjętej przez Dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora 
w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 
Dziekana. Przepis stosuje się odpowiednio do wydziałowych komisji stypendialnych i 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

2. Nadzór nad działalnością wydziałowej komisji stypendialnej sprawuje Dziekan, a nadzór 
nad działalnością Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor. 

3. W ramach nadzoru Dziekan i Rektor mogą uchylić niezgodne z przepisami zawartymi w 
ustawie o szkolnictwie wyższym i niniejszym regulaminie decyzje odpowiednio: 
wydziałowej komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Świadczenia 
wypłacone na podstawie uchylonych decyzji nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem § 14 
ust. 2. 

4. Do decyzji podjętych przez Dziekana lub Wydziałową komisję stypendialną, a także 
Rektora lub Odwoławczą Komisję Stypendialną stosuje się odpowiednio przepisy 
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Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu 
administracyjnego. 

VI. Przepisy końcowe 

§ 20 

Traci moc regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Suwalsko 
– Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach  z dnia 30 kwietnia 2005 r. 

§ 21 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.10.2011 roku. 
 
 

Przewodniczący        Rektor WSSM   Kanclerz WSSM 
       Samorządu Studenckiego 
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