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Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) zarządza się, co następuje:  

 

 

CZĘŚĆ I.  

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I ZAPOMOGI 
 

ROZDZIAŁ I.  

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin świadczeń pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, określa formy 

świadczeń dla studentów oraz zasady ich przyznawania.  

 

§ 2 

1. Student może ubiegać się o następujące świadczenia ze środków budżetu państwa:  

a) stypendium socjalne;  

b) stypendium dla osób niepełnosprawnych;  

c) zapomogę;  

d) stypendium rektora.  

 

2. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 , wzór oświadczenia o 

niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, sposób dokumentowania sytuacji 

materialnej, szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora, w tym sposób wyłaniania 

studentów mogących otrzymać stypendium rektora ustala rektor lub upoważniony prorektor w 

drodze zarządzenia, stanowiącego załączniki do niniejszego Regulaminu, w porozumieniu z 

Przewodniczącym Uczelnianego Samorządu Studentów AP, którzy wchodzą w skład Komisji 

Stypendialnej.  

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

rektora oraz wniosek o zapomogę składa się w Biurze Obsługi Studenta, osobiście lub przez 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).  

 

4. Wnioski o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a-b, wraz z obowiązującymi 

załącznikami na kolejny rok akademicki należy składać do:  

a) 31 października  – studenci od II roku studiów oraz przyjęci na studia, ;  

b) 31 października – studenci przyjęci na studia po 31 sierpnia;  

c) 5 marca – studenci przyjęci na studia po 31 stycznia.  

 

5. Wniosek o stypendium rektora na kolejny rok kalendarzowy należy składać do:  

a) 30 września;  
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b) 5 marca – w przypadku studentów kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się 

dodatkowa rekrutacja na semestr letni.  

 

6. Wnioski złożone po terminach wymienionych w ust. 4-5 będą rozpatrzone zgodnie z § 3 ust. 2.  

 

§ 3 

1. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje do końca każdego miesiąca, po 

przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z 

zastrzeżeniem, że wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.  

 

2. W miarę posiadanych środków, uprawnione organy mogą rozpatrzyć wnioski o stypendium 

socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

stypendium dla osób niepełnosprawnych, złożone po terminach określonych w § 2 ust. 4. 

Wnioski, wraz z obowiązującymi załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Studenta.  

Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia stała się 

ostateczna.  

 

3. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku, potwierdzającego stan osobowy i materialny 

rodziny, spoczywa na studencie. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach 

prawa, Komisja wzywa studenta do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty 

doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia. O konsekwencjach 

braków formalnych we wniosku Biuro Obsługi Studenta informuje w wezwaniu.  

 

4. Studenci AP, odbywający studia zagraniczne lub krajowe w ramach umów 

międzyuczelnianych, mogą ubiegać się o świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 na zasadach 

ogólnych.  

 

5. Student skierowany na studia, o których mowa w ust. 4, nie traci prawa do ubiegania się lub do 

przyznanych mu świadczeń.  

 

§ 4 

1. O stypendium socjalne może ubiegać się cudzoziemiec:  

a) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym Unii 

Europejskiej;  

b) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.);  

c) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z 

ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

d) który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o 

którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;  

e) który posiada Kartę Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia;  

f) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

g) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, lub przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 
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156b ust. 1 tej ustawy lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych.  

 

2. O stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę może ubiegać się 

cudzoziemiec wymieniony w ust. 1 oraz cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

3. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 

wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 

rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900 ze zm.).  

 

4. Wnioski należy składać w języku polskim. Wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do 

wniosku, dowody w postępowaniu, w tym strony tytułowe publikacji przedstawianych do 

wniosku o stypendium rektora, powinny być przetłumaczone na język polski. W razie wątpliwości 

co do prawidłowości tłumaczenia, organ może zażądać przedstawienia przez stronę opinii 

biegłego tłumacza.  

 

5. Dokumenty pochodzące od organów administracji lub zaświadczenia organizatorów sesji 

naukowych o udziale lub wygłoszeniu referatu z wyjątkiem programu sesji naukowej 

(konferencji) oraz strony tytułowej publikacji wydanej w języku obcym, których to tłumaczeń 

może dokonać wnioskodawca, składając stosowne oświadczenie pod treścią tłumaczenia.  

 

§ 5 

1. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego  Rektor AP albo upoważniony 

prorektor powołuje Komisję Stypendialną, zwaną dalej KS i przekazuje jej uprawnienia 

do przyznawania świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1.  

2. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego Rektor AP albo upoważniony 

prorektor powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną, zwaną dalej OKS i przekazuje jej 

uprawnienia do rozpatrywania odwołań od decyzji KS.  

3. Rektor AP albo upoważniony prorektor powołuje KS i OKS na podstawie wniosku, o 

którym mowa w ust. 1 i 2. Wniosek zawiera nazwiska kandydatów do KS Członków OKS 

powołuje się spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu 

studenckiego .  

4. Członkami KS są: 4 przedstawicieli Uczelnianego Samorządu Studentów AP, pracownik 

naukowo-dydaktyczny, Kwestor lub jego zastępca, kierownik dziekanatu lub jego 

zastępca, który pełnik funkcję sekretarza KS.   

5. Członkami OKS są: 4 przedstawicieli  Uczelnianego Samorządu Studentów AP, 

pracownik naukowo-dydaktyczny,  Kwestor lub jego zastępca, kierownik dziekanatu lub 

jego zastępca, który pełni funkcję sekretarza OKS.   

6. Przewodniczących i wiceprzewodniczących wyłania spośród swoich członków 

odpowiednio KS i OKS większością głosów.  

7. Kadencja KS i OKS trwa rok. Rozpoczyna się z dniem powołania i kończy z dniem 

poprzedzającym dzień powołania komisji następnej kadencji, nie później jednak niż w 

terminie do 31 października kolejnego roku.  

8. W wyjątkowych okolicznościach przewodniczący KS lub OKS przewodniczy i kieruje 

pracami posiedzenia komisji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Przewodniczący komisji podpisuje niezwłocznie, po ustaniu przeszkody, podjęte na 

posiedzeniu uchwały.  
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9. Członkowie komisji zobowiązani są do zachowania w poufności informacji, które dotyczą 

poszczególnych studentów lub doktorantów ubiegających się o świadczenia, a które 

poznali w toku prac komisji. W tej sprawie składają stosowne oświadczenie o 

przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

10. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu o przyznanie 

świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, w przypadkach wskazanych w art. 24 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

11. W ramach swoich kompetencji KS i OKS podejmują uchwały, które zapadają zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uchwały mogą mieć postać aktu 

wewnętrznego lub decyzji podejmowanych w sprawach świadczeń, o których mowa w § 2 

ust. 1. Decyzje podpisuje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego 

wiceprzewodniczący. Do protokołu dołącza się listy, które  podpisują wszyscy 

członkowie komisji biorący udział w głosowaniu.  

 

§ 6 

1. Wysokość świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, lit. a, b, d, ustala KS w formie uchwały 

w porozumieniu z Rektorem lub Pełnomocnikiem Rektora.  

2. Wysokość zapomogi ustala KS lub OKS w trakcie roku kalendarzowego, odpowiednio do 

posiadanych środków finansowych, zgodnie z § 23.  

3. Decyzje w sprawach przyznania świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1, podejmowane są 

przez KS.  

4. Decyzje, o których mowa w ust. 3, podlegają doręczeniu na zasadach ogólnych. Decyzje w 

sprawach stypendiów w celach informacyjnych mogą być udostępnione poprzez platformę 

elektroniczną AP  lub w formie listy, zawierającej numer albumu i informację o decyzji KS, 

wywieszanej w miejscu do tego przeznaczonym.  

5. Od decyzji KS przysługuje studentowi prawo odwołania się do OKS składane za 

pośrednictwem KS w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

6. Z prac KS każdorazowo sporządza się protokół, który w sprawie świadczeń, o jakich mowa 

w § 2 ust. 1, zawiera dodatkowo:  

a) alfabetyczne listy studentów, którym przyznano poszczególne świadczenia, każdego 

świadczenia, z uwzględnieniem przyznanych kwot;  

b) alfabetyczne listy studentów, których wnioski o poszczególne świadczenia zostały 

rozpatrzone odmownie, odrębnie dla  świadczenia;  

c) alfabetyczne listy studentów, których wnioski o poszczególne świadczenia zostały 

nierozpatrzone, odrębnie każdego świadczenia.  

7. Protokół KS podpisują: Przewodniczący i Sekretarz KS.  

8. Z prac OKS każdorazowo sporządza się protokół, który w sprawie świadczeń zawiera 

informację o studentach:  

a) którym przyznano poszczególne świadczenia, z uwzględnieniem przyznanych kwot;  

b) których wnioski o poszczególne świadczenia zostały rozpatrzone odmownie;  

c) których wnioski o poszczególne świadczenia zostały nierozpatrzone.  

9. Protokół OKS podpisują: Przewodniczący i Sekretarz OKS.  

10. Rektor AP albo pełnomocnik Rektora lub upoważniony prorektor sprawuje nadzór nad 

prawidłowością przyznawania świadczeń i w drodze decyzji administracyjnej uchyla decyzje 

KS lub OKS, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa.  

 

§ 7 

1. Podziału środków finansowych funduszu stypendialnego dokonuje Rektor lub upoważniony 

Prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z Przedstawicielem samorządu 
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studentów. Kwestora lub jego zastępcy o wysokości dotacji przyznanej z budżetu państwa na 

dany rok.  

2. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora przyznawane są w liczbie nie większej niż 

10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni i stanowią nie 

więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, 

stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza 

niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.  

 

 

§ 8 

1. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a, b, d, na ostatnim roku studiów  przyznawane 

są na okres roku kalendarzowego, z wyłączeniem sierpnia i września, a gdy ostatni rok 

studiów, zgodnie z programem studiów, gdy  trwa jeden semestr, przyznawane są 

maksymalnie na okres semestru, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadku niewykorzystanych środków świadczenia przyznawane są  dla studentów 

pierwszego roku od 1 października na okres 3 miesięcy, oraz  od 1 lutego na okres 10 

miesięcy . 

3. W przypadku studentów przyjętych na studia podczas dodatkowej rekrutacji na semestr letni, 

reaktywujących studia lub powracających z urlopu na semestr letni danego roku 

akademickiego, stypendia przyznawane są od 1 marca na okres 4 miesięcy.  

4. Stypendia wypłacane są przez okres 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym z 

zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 3 ust. 2, § 9, § 11 i § 12.  

 

§ 9 

1. Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może 

otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.  

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

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, 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;  

 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.  

4. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego albo naukowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 2 

ust. 1 lit. b, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 

lat.  

5. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń, o których 

mowa w § 2 ust. 1, na więcej niż jednym kierunku studiów. Wybór kierunku, na którym 

pobierane będą świadczenia, obowiązuje przez okres, na jaki zostały przyznane.  

6. W przypadku studenta, który ubiega się o stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku 

studiów, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów 

student składa nie później niż do końca 30 września. Termin ten nie podlega przywróceniu. 

W pozostałych przypadkach student składa oświadczenie, które jest integralną częścią 

wniosku.  

7. Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego oraz rektora nie może być wyższa niż 

38% wynagrodzenia profesora ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich.  
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8. W przypadku gdy suma przyznanych stypendiów, o których mowa w ust. 7, przekroczy 38% 

wynagrodzenia profesora, proporcjonalnie pomniejsza się te stypendia odpowiednio do 

kwoty wyżej wymienionego wynagrodzenia.  

 

§ 10 

1. Świadczenia wypłacane są przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.  

2. Student zobowiązany jest do poświadczenia numeru rachunku bankowego na wniosku o 

przyznanie świadczeń.  

 

§ 11 

1. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 2 ust.1 lit. a, b, d, albo 

otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu 

okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie § 9 ust. 2 i 3.  

2. Student ma obowiązek zgłaszania na piśmie do Dziekana  zmian, które zachodzą w składzie 

rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na dalsze 

korzystanie ze świadczeń, w szczególności zmian, o których mowa w § 9 i § 12. W każdym 

przypadku student ma obowiązek niezwłocznie złożyć ponownie wniosek o przyznanie 

świadczeń na podstawie nowych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej i 

dyscyplinarnej.  

3. Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku kalendarzowego w 

przypadku:  

a) zmiany liczby członków rodziny;  

b) uzyskania lub utraty dochodu;  

c) zmian wynikających z § 18 ust. 2 (dotyczy stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości). 

3. Wysokość stypendium ustala się na podstawie aktualnych dokumentów na najbliższym 

posiedzeniu KS. Stypendium wypłaca się bez wyrównań i potrąceń w danym miesiącu.  

4. KS, OKS oraz rektor oraz upoważniony prorektor mają prawo weryfikacji danych zawartych 

w dokumentach i zaświadczeniach składanych przez studenta. Decyzja o przyznaniu 

świadczeń, podjęta na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych, zostaje uchylona w 

formie decyzji administracyjnej, a student zobowiązany jest do zwrotu wypłaconych 

świadczeń na rzecz funduszu stypendialnego, niezależnie od odpowiedzialności karnej i 

dyscyplinarnej.  

5. W przypadku powstania uzasadnionego przypuszczenia dotyczącego wyłudzenia 

nienależnego świadczenia Rektor AP lub upoważniony  prorektor zawiadamia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa właściwy organ ścigania.  

 

§ 12 

1. Świadczenia, o których mowa z § 2 ust. 1, przysługują studentowi w okresie trwania studiów, 

z zastrzeżeniem ust. 2–4.  

2. Stypendium socjalne przysługuje studentowi w trakcie urlopu na jego wniosek, o ile zachodzi 

szczególna sytuacja życiowa, którą przedstawia w formie podania. Brak podania stanowi 

podstawę do odmowy przyznania stypendium lub stanowi przesłankę do stwierdzenia 

wygaśnięcia decyzji o przyznaniu stypendium.  

3. W przypadku wszczęcia postępowania w związku ze złożeniem niekompletnego wniosku 

przez studenta o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń, prawo do wypłaty przyznanego 

stypendium socjalnego zostaje wstrzymane do dnia podjęcia nowej decyzji.  

4. W przypadku powzięcia informacji wpływających na prawo do przyznanego stypendium 

socjalnego, jego wypłata zostaje wstrzymana do dnia podjęcia nowej decyzji.  

5. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, lit. a, b, d, zostają wstrzymane na czas 

orzeczonego na podstawie innych przepisów okresu zawieszenia w prawach studenta. O 
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konsekwencjach zawieszenia w prawach studenta zainteresowany zostaje pouczony w 

decyzji o przyznaniu świadczeń. Świadczenie może zostać wstrzymane również w sytuacji 

określonej w § 18 ust. 6.  

6. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu 

zawodowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, został skreślony z listy studentów na 

kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w 

§ 9 ust. 2 pkt 1 i ust. 4.  

7. W okoliczności określonej w ust. 5 prawo do świadczenia jest przywracane, jeśli na 

podstawie odrębnych przepisów przywrócono prawa studenta. Przywrócenie pomocy jest 

skuteczne w miesiącu, w którym student ostatecznie uzyskał pełne prawa studenta. Za okres 

obowiązywania decyzji o wstrzymaniu świadczeń nie przysługuje uprawnionemu roszczenie 

o wyrównanie.  

8. Wznowienie wstrzymanej wypłaty świadczenia może nastąpić wyłącznie na wniosek 

zainteresowanego.  

9. O wstrzymaniu oraz przywróceniu praw do świadczenia orzeka się w drodze decyzji 

administracyjnej.  

 

§ 13 

Do postępowań w sprawach przyznawania świadczeń stosuje się przepisy ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o 

zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego, z uwzględnieniem przepisów określonych w 

niniejszym Regulaminie.  

 

 

ROZDZIAŁ II.  

STYPENDIUM SOCJALNE 

 

§ 14 

1. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.  

2. Podstawą przyznawania stypendium socjalnego jest wysokość dochodu osiągniętego w roku 

kalendarzowym poprzedzającym dany rok, który przypada we wspólnym gospodarstwie 

domowym na jednego członka rodziny studenta, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie 

uzyskanym i utraconym. Skład rodziny studenta określa się na dzień złożenia wniosku.  

3. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód na osobę nie 

przekracza podstawy naliczania tego stypendium obowiązującej w danym roku 

kalendarzowym.  

4. Rektor lub Prorektor w porozumieniu z KS ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie 

studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego.  

5. Wysokość ustalonego dochodu, o którym mowa w ust. 4, nie może być niższa niż 1,30 kwoty 

określonej w przepisach o pomocy społecznej oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych 

w przepisach o świadczeniach rodzinnych.  

6. Szczegółowy wykaz dokumentacji wymaganej do określenia dochodu studenta znajduje się 

w odrębnym zarządzeniu, zgodnie z § 2 ust. 2.  

7. Osoba zakonna, ubiegająca się o przyznanie stypendium socjalnego, zobowiązana jest do 

przedstawienia zaświadczenia od przełożonego domu o miesięcznej wysokości 

zapewnionych jej środków na utrzymanie w danym roku kalendarzowym  z zastrzeżeniem § 

17.  

8. Duchowny diecezjalny, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, zobowiązany 

jest do przedstawienia zaświadczenia od władz diecezjalnych o miesięcznej wysokości 
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zapewnionych mu środków na utrzymanie w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 

17.  

9. W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy 

materialnej, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w zarządzeniu, o 

którym mowa w § 2 ust. 2, KS i OKS, ustalające dochód rodziny studenta, mogą wymagać 

takiego dokumentu.  

 

§ 15 

1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium 

socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:  

1) uwzględnia się dochody osiągane przez:  

a) studenta;  

b) małżonka studenta;  

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;  

d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, 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;  

2) nie uwzględnia się:  

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:  

− funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;  

− niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);  

− umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych;  

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie 

przepisów o systemie oświaty 

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)  

 

§ 16 

 

1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez 

wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz 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, 

jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:  

a) ukończył 26. rok życia;  

b) pozostaje w związku małżeńskim;  

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d;  

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;  

e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub równy 1,15 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.  
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2. Student, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego 

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.  

 

3. Obowiązek udokumentowania posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.  

 

§ 17 

1. KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny 

dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i 

majątkowej swojej i rodziny.  

2. Student ubiegający się o stypendium socjalne ma obowiązek ustalenia dochodu rodziny i 

związanego z tym obowiązku dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o 

sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, o którym mowa w ust. 1. Kwota 

dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej zostanie podana na stronie internetowej AP.  

3. Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma obowiązek dostarczyć 

zaświadczenie o którym mowa w ust. 1 łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne.  

4. KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i 

rodziny były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.  

 

§ 18 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w 

zwiększonej wysokości.  

2. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:  

a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 

studencki;  

b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta 

w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;  

c) zamieszkanie na terenie seminarium duchownego, jeżeli w drodze oświadczenia 

złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że ponosi związane z tym 

koszty mieszkania w miejscu studiowania;  

d) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, 

przebywając w pieczy zastępczej.  

3. Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w 

obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej wskaże, że:  

a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;  

b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.  

4. Wysokość zwiększenia, o których mowa w ust. 1, jest określana w drodze uchwały KS.  

 

 

ROZDZIAŁ III. 

STYPENDIUM REKTORA 

 

§ 19 

1. Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek zainteresowanego studenta.  
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2. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym.  

3. W przypadku studentów przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się średnią ocen, nie 

niższą niż 4,0 na danym kierunku studiów, uzyskaną za rok studiów w poprzednim roku 

akademickim.  

4. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 

egzaminu maturalnego, który jest:  

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o których mowa w przepisach 

o systemie oświaty;  

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, o którym mowa w przepisach o 

sporcie. 

5. Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia  
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przedstawia zaświadczenie 

zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania turniejów i 

olimpiad (Dz.U. nr 13 poz.125 ze zm.).  

6. Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, przedstawia zaświadczenie Polskiego 

Związku Sportowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. 

Dz.U. 2018 r. poz.1263 ze zm.), zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie 

internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

7. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku 

studiów w dniu podjęcia ostatecznej decyzji przez KS. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza 

niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. W przypadku gdy 10% 

studentów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.  

8. Studentów, o których mowa w ust.4, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów 

otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym ust. 7..  

9. O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się również student I roku studiów II stopnia 

rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria 

określone w ust. 1, na ostatnim roku studiów I stopnia. Przez ostatni rok studiów rozumie się 

jeden semestr  na danym kierunku studiów okresu zaliczeniowego.  

10. O przyznanie stypendium rektora nie może ubiegać się student I roku studiów jednolitych 

magisterskich po ukończeniu studiów I stopnia.  

 

§20 

1. Stypendium rektora może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące kryteria  

a) zaliczył I rok studiów lub studiuje na I roku studiów II stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 

miesięcy od ukończenia studiów I stopnia, który spełnił kryteria określone w § 19 ust. 2 

na ostatnim roku studiów I stopnia;  

b) spełnia kryteria określone w zarządzeniu wydanym na podstawie § 2 ust. 2;  

c) do końca roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regulaminem 

Studiów oraz planem studiów i programem kształcenia, wymagane do zaliczenia roku 

studiów na danym kierunku studiów;  

d) jest wpisany na kolejny rok akademicki.  

2. Stypendium rektora nie może otrzymać student, który:  

a) powtarza przedmiot;  

b) powtarza semestr lub rok studiów;  

c) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku.  
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3. Przez ostatni rok studiów rozumie się jeden lub dwa semestry.  

4. Przepis ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do studentów kierunków studiów, na których 

odbywa się dodatkowa rekrutacja .  

 

§ 21 

1. O stypendium rektora na zasadach ogólnych może ubiegać się student, który po zakończeniu 

roku akademickiego przeniósł się z innej uczelni na studia na AP.  

2. Student, który w trakcie roku akademickiego przenosi się z innej uczelni na AP lub zmienia 

kierunek studiów w ramach AP, może ubiegać się o stypendium rektora na zasadach 

zawartych w niniejszym Regulaminie.  

3. Stypendium rektora przyznawane jest w trakcie urlopu. Student po powrocie z urlopu może 

ponownie ubiegać się o stypendium po zaliczeniu pełnego roku akademickiego na AP.  

 

 

ROZDZIAŁ IV. 

 STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 22 

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o 

niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym 

mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).  

2. Stypendium przyznawane jest na wniosek uprawnionego, niezależnie od sytuacji materialnej 

studenta, na okres ważności orzeczenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1-3. Do wniosku należy 

dołączyć kserokopię dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem § 2 ust. 

6. 

3. W przypadku orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń traktowanych na równi z tymi 

orzeczeniami, stopień niepełnosprawności ustala się na podstawie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

4. W przypadku upływu ważności orzeczenia w trakcie roku akademickiego, wniosek o 

przyznanie wyżej wymienionego stypendium należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu 

aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a w ostatnim miesiącu wypłat 

stypendiów nie później niż do 5 czerwca. Stypendium przyznaje się z wyrównaniem za okres, 

jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia, na podstawie którego było 

przyznane stypendium w danym roku akademickim, o ile z aktualnego orzeczenia wynikać 

będzie nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  

5. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta, z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 1 i § 9 ust. 7-8.  

6. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w trakcie urlopu.  

 

ROZDZIAŁ V.  

ZAPOMOGA 

 

§ 23 

1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, 

który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.  

2. O zapomogę nie może ubiegać się student, o którym mowa w § 9 ust. 2-3.  

3. Przyznanie zapomogi, o której mowa w ust. 1, może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje 

naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z:  

a) nieszczęśliwym wypadkiem studenta;  

b) ciężką chorobą studenta;  



Akademia Polonijna w Częstochowie 2019                                                                                                
 

14 

 

c) śmiercią członka najbliższej rodziny studenta (ojciec, matka, brat, siostra, 

współmałżonek, dziecko własne);  

d) urodzeniem dziecka;  

e) kradzieżą na szkodę studenta;  

f) innym zdarzeniem losowym.  

4. Wniosek o zapomogę z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i w ust. 3, student zobowiązany 

jest złożyć w roku kalendarzowym, w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami.  

5. Wnioski o zapomogę mogą być złożone do 31 października oraz  do 5 marca. 

6. Zapomoga może być przyznana dwa razy w danym roku kalendarzowym, każdorazowo w 

wysokości do 300% maksymalnego stypendium socjalnego. W wyjątkowych wypadkach 

zapomoga może być przyznana w wyższej wysokości.  

7. O zapomogę student może ubiegać się również podczas urlopu i powtarzania semestru lub 

roku. 

 

ROZDZIAŁ VI.  

DOMY STUDENCKIE i STOŁÓWKA STUDENCKA 

§ 24 

Studenci mogą korzystać z zakwaterowania w domach studenckich oraz z wyżywienia w stołówce 

studenckiej AP.  

 

 

CZĘŚĆ II.  

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

§ 25 

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie zatwierdza Rektor AP w porozumieniu z Przewodniczącym 

Uczelnianego Samorządu Studentów AP, którzy wchodzą w skład KS w drodze zarządzenia.  

 

Załączniki: 

1. Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie świadczeń w roku akademickim 

2019/2020 

2. Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium Rektora na I rok studiów 

w roku akademickim 2019/2020 roku egzaminu maturalnego 

3. Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie stypendium Rektora dla studentów w 

roku akademickim 2019/2020 

4. Wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Rektora 

5. Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie jednorazowej zapomogi w roku 

akademickim 2019/2020, 

6. Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie odmowy przyznania 

świadczeń w roku akademickim 2019/2020 

7. Wniosek do Komisji Stypendialnej o ponowne ustalenie uprawnień do świadczeń w 

roku akademickim 2019/2020 

8. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej   



 
WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Załącznik nr 1 

 
O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 
 
 

 I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – wypełnia wnioskodawca 
                         

 
Student studia: 



 stacjonarne 
 

I° II° 
Nr albumu 

       

     niestacjonarne  jednolite magisterskie      

Data urodzenia 

  

– 

   

– 

     

Pesel 

             

                       
                         

                          

Nazwisko i imię _______________________________________________________________________ 
 data wpływu wniosku 
     

Kierunek studiów ________________________________________________Rok studiów 2019/2020_ _____      
  

Wydział____________________________________________________________________________________________________ 

 
Adres stałego zameldowania ______________________________________________________________________________________  

 
Adres do korespondencji  ________________________________________________________________________________________ 

(zgodny z podanym w dziekanacie właściwego wydziału) 
 
Telefon _____________________________________ e-mail _________________________________________________________ 
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Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na indywidualne konto studenta AP:  
 
Nr rachunku  

 
II. PROSZĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ W POSTACI: – wypełnia wnioskodawca  

 
Stypendium socjalnego      

 
Zwiększenia stypendium socjalnego ze względu na szczególnie uzasadniony przypadek 

 
ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim przy ul. __________________________________ 

w___________________________________________________________________________  
 z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

 
ponoszenie kosztów zamieszkania na stancji przy ul.  _______________________ w __________________   
 z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

 
 dla osób duchownych  

 
sytuacja materialna wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej  

 
inne szczególnie uzasadnione przypadki (należy podać jakie oraz ich uzasadnienie) .................................................................  

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................... 

 
O zmianie powyższych danych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Komisję Stypendialną.  
 

 

I  grupa - znaczny 
 

Stopień 

  

  
Orzeczenie ważne do: 

II  grupa - umiarkowany           

niepełnosprawności: 
  

– 

  

– 

    

        
  

         

  
            

 III  grupa - lekki         
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III. KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązkowo wypełnić 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom, doktorantom oraz innym osobom uprawnionym jest Akademia Polonijna 

(adres: ul. Puławskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70), reprezentowany przez Rektora. 

2. Na Akademii Polonijnej powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70 ). 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń. 
 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przez okres archiwizacji dokumentacji. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 
 
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora. 
 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
 
1668). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń.  

 

IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 –  

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 

lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:  

 podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

 przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej rodziny, które zobowiązana/y byłam/em wykazać we wniosku; 

 nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora na innej uczelni lub innym kierunku studiów; 

 zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Polonijnej w oraz z odpowiednimi 

zarządzeniami do wyżej wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do świadczeń; 

 zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; 

 wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów; 

 zobowiązuję się niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do Komisji Stypendialnej w przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na 

prawo do świadczeń, zwłaszcza uzyskania i utraty dochodu, zmiany miejsca zamieszkania w trakcie studiów, ukończenia przez członka rodziny 26 – roku życia, jeśli 

uczy się w szkole lub w szkole wyższej i nie jest to ostatni rok jego nauki. 

 
1. studiuję dodatkowo: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów/w zakresie studiów doktoranckich) ___________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
2. ukończyłem/łam studia: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

data ukończenia (podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie) _________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

i posiadam tytuł: _________________________________________________________________________________ 
 
3. studiowałem na studiach: (obowiązkowo wskazać wszystkie studiowane dotychczas kierunki studiów) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie ____________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
4. złożyłam/em wniosek o stypendium na innym kierunku: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

podać rodzaj stypendium, nazwę uczelni, kierunek studiów  _______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Nazwisko i imię 

   

 

Nr albumu  

________________________________________________________    Rok studiów_________  
     

 
Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że moja rodzina składa się z następujących osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp. 
Stopień 

pokrewieństwa 
Nazwisko i imię 

Rok 

urodzenia 

Miejsce zatrudnienia, 

Inne źródła dochodu 2018 r. 

Liczba miesięcy 

w 2018r., w 

których dochód 

był osiągalny 

Obecne źródło dochodu (w 

przypadku dochodu 

uzyskanego, podać kiedy) / 

miejsce nauki rodzeństwa w 

roku akademickim 2019/2020 

1. Wnioskodawca      

2. Ojciec      

3. Matka      

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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 ________________________________  ________________________________ 
 miejscowość, data     czytelny podpis studenta 
        

 V. WYPEŁNIA STUDENT 
        

        

       Dochody uzyskane 

  
Dochód za 2018 r. 

Dochody uzyskane w 2018 r.  po 2018 r. do dnia 
 DOCHODY RODZINY przez mniej niż 12 miesięcy  złożenia wniosku 
 

uzyskiwany 
 

 
WNIOSKODAWCY             

    (miesięczna wysokość) 
 

przez 12 miesięcy 
     

 

Wysokość dochodu Liczba 
   

     

    Dochód miesięczny  
   

w 2018 r. miesięcy 
  

      
        

 Dochody wnioskodawcy       
        

 Dochody ojca       
        

 Dochody matki       
        

 Alimenty       
        

 HA przeliczeniowe       
        

 Inne dochody       

 Razem dochód roczny  Razem dochody uzyskane     
 
 

Dochód miesięczny obliczony  
z dochodu rocznego 

 
Miesięczny dochód uzyskany w 2018 r. 

 
Miesięczny dochód uzyskany po 2018 r. 

 

Łącznie dochód miesięczny 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dochód roczny  

 

Liczba osób w rodzinie     
     

Miesięczny dochód na 1 osobę  
________________________________ 
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Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w dniu .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zobowiązuję się do uzupełnienia powyższych dokumentów do dnia ................................... 

 
Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku nieuzupełnienia 

wskazanej dokumentacji wniosek pozostanie bez rozpoznania. 
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__________________________________  
podpis studenta 

 
 
 
 
KOMISJA STYPENDIALNA 

 

Typ stypendium 
Podstawa naliczania 

stypendium 
Wysokość przyznanego 

stypendium 
Przyznano od miesiąca Uwagi 

Socjalne 
 

    

Socjalne zwiększone 
w szczególnie uzasadnionym 
przypadku 

 

    

Dla osób niepełnosprawnych 
    

 

 

 
 

 

________________________________  
                             Data 

 

________________________________  
pieczątka i podpis przewodniczącego KS 
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Załącznik nr 2  

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  
NA I ROKU STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 W ROKU EGZAMINU MATURALNEGO 

 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – wypełnia wnioskodawca 

Student studia: stacjonarneI°II° 
 

Nr albumu 


 

 




niestacjonarnejednolite magisterskie   

    

– 

  

– 

                 

Data urodzenia 
         

Pesel 
             

                     data wpływu wniosku 

Nazwisko i imię _______________________________________________________________________ 

 

 

Kierunek studiów ________________________________________________Rok studiów 2019/2020 _____  
 
Wydział ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres stałego zameldowania_______________________________________________________ Telefon_ _______________________________ 
 
Adres do korespondencji___________________________________________________________ e-mail _________________________  

(zgodny z podanym w dziekanacie właściwego wydziału) 
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Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na indywidualne konto studenta AP:  
 
Nr rachunku 

 
 
Student zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników zgodnie z symbolem danej kategorii. 

Załączniki nie zakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie podlegają ocenie.  
 
II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA ZA: 

 
1. Tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego w trakcie 

nauki w szkole ponadpodstawowej, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.  
Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przedstawia zaświadczenie zgodnie ze wzorem dołączonym do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13 poz.125 ze zm.). 

 
Symbol Rodzaj osiągnięcia Liczba osiągnięć Data osiągnięcia 

 
1 A Tytuł laureata olimpiady międzynarodowej 

 
1 B Tytuł laureata olimpiady stopnia centralnego 

 
1 C Tytuł finalisty olimpiady stopnia centralnego 

 
2. Medal co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie w trakcie nauki w 

szkole ponadpodstawowej, o którym mowa w przepisach o sporcie.  
Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, przedstawia zaświadczenie Polskiego Związku 

Sportowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Symbol Rodzaj osiągnięcia Rodzaj sportu Data osiągnięcia 

Podpis i pieczęć kierownika / 
z-cy kierownika Studium 

Wychowania Fizycznego i 
Sportu AP, jako 

potwierdzenie osiągnięcia 

2 A Złoty medal we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski    

2 B Srebrny medal we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski    

2 C Brązowy medal we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski    

2 D Medal we współzawodnictwie międzynarodowym    
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III. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom oraz innym osobom uprawnionym jest Akademia Polonijna (adres: ul. 

Puławskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70), reprezentowany przez Rektora. 

2. Na Akademii Polonijnej powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70). 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń. 
 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przez okres archiwizacji dokumentacji. 
 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 
 
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora. 
 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1668). 
 
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń.  

 

IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020  
– obowiązkowo wypełnić 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia 

własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

 podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 
 przedłożone przeze mnie załączniki dokumentują wszystkie moje osiągnięcia podczas nauki w szkole ponadpodstawowej; 
 nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora na innej uczelni lub innym kierunku studiów; 
 zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Polonijnej w oraz z odpowiednimi zarządzeniami 

do wyżej wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do świadczeń; 
 zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów. 

 
1. studiuję dodatkowo: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 

(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów) ________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
2. złożyłam/em wniosek o stypendium na innym kierunku:  (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 

podać rodzaj stypendium, nazwę uczelni, kierunek studiów________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
W przypadku pobierania świadczeń na innym kierunku studiów lub innej uczelni zobowiązuję się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Komisję Stypendialną. 

 

 

Lista załączników: DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM 
 
1. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________ ________________________________  
miejscowość, data     czytelny podpis studenta 
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V. ADNOTACJE DZIEKANATU 

 
Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w dniu ........................... 

 

Zobowiązuję się do uzupełnienia powyższych dokumentów do dnia ................................ 
 
Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku nieuzupełnienia 

wskazanej dokumentacji wniosek pozostanie bez rozpoznania. 

 

________________________  
podpis studenta    

 

 
 

VI. WYPEŁNIA KOMISJA KWALIFIKACYJNA 

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu   –   – 
    

 

 pozytywnie oceniła osiągnięcia, zdobyte przez studenta w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej


 negatywnie oceniła osiągnięcia, zdobyte przez studenta w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej


i 


 rekomenduje przyznanie stypendium rektora na I roku studiów w roku egzaminu maturalnego


 nie rekomenduje przyznania stypendium rektora na I roku studiów w roku egzaminu maturalnego, z powodu


............................................................................................................................................................................................................................... 



............................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 
 

 

VII. Wypełnia pracownik Dziekanatu 

 

 przyznane 
Wysokość przyznanego stypendium 

 

Stypendium rektora 
 

odmowa  
  

 

________________________________ 
 

pieczątka, podpis pracownika 
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WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 
Załącznik nr 3 

 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 

2019/2020 

 
I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – wypełnia wnioskodawca 

 
 

Student studia: stacjonarneI°II° 
niestacjonarnejednolite magisterskie 

Nr albumu 

     
                

Data urodzenia 

  

– 
 

  

– 
 

    

 

     data wpływu wniosku 

  
  
  

Pesel 

               

 
 

              
                

 
Nazwisko i imię______________________________________________________________________________________ 

 
Kierunek studiów _______________________________________________Rok studiów w 2019/2020 _____________________ 

 
Wydział ____________________________________________________________________________________________ 

 
Adres stałego zameldowania ________________________________________________________________________________ 

__ 
Adres do korespondencji ___________________________________________________________________________________  

(zgodny z podanym w dziekanacie właściwego wydziału)  
Telefon _________________________________________________ e-mail  _____________________________________ 
 
 
Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto:  
 
Nr rachunku 

 
Student zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem załączników zgodnie z symbolem danej kategorii. 

Załączniki niezakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie podlegają punktacji.  

 
II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA ZA: 

 
1. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE ZA ROK STUDIÓW W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM 

PODSTAWOWE KRYTERIUM 
Średnia ocen z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń 

Potwierdzenie pracownika dziekanatu 
(nie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia poza AP) 

Punkty 
(wypełnia komisja kwalifikacyjna) 

Średnia ocen za rok studiów w roku akademickim 2018/2019 (za jeden lub dwa 
semestry, w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu 
zaliczeniowego roku studiów). 

 

, 

   Uwagi dziekanatu: 
należy wpisać jeśli student: powtarza przedmiot, 

semestr, rok; ma wpis warunkowy; w poprzednim 
roku akademickim przebywał na urlopie lub 

wznowił studia po skreśleniu z listy studentów 
z powodu niezaliczenia semestru lub roku. 

 

 

DODATKOWE KRYTERIA 
Średnia ocen z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń 

 

Średnia ocen za ostatni semestr zaliczonego roku studiów (za jeden lub dwa 
semestry, w zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu 
zaliczeniowego roku studiów). 

 

, 

    

Średnia ocen z dotychczas zaliczonych semestrów w ramach ukończonych lat 

studiów na danym kierunku studiów, a w przypadku studentów studiów II stopnia 
średnia z wszystkich uzyskanych ocen na studiach I stopnia. 

 

, 

   

..................................................................... 
data, pieczątka i podpis 

 

  
2. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
A. Opublikowane prace naukowe lub popularnonaukowe w wersji tradycyjnej albo internetowej za rok studiów z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 załącznika 11. (Punk-tacji podlegają 

osiągnięcia naukowe związane z kierunkiem studiów, na których student ubiega się o przyznanie stypendium). Do wniosku należy dołączyć kse-rokopię strony zawierającej informację o 

autorze, tytule i rodzaju publikacji, dacie i miejscu wydania (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę), jak również, stosownie do wykazywanych rodzajów 

publikacji, oświadczenie o numerze pozycji z wykazu wydawnictw lub czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 i kolejnych. 

Publikacja w formie elektronicznej podlega punktacji, jeśli spełnia te same wymogi co publikacja w for-mie papierowej (recenzja, numer e-ISBN, e-ISSN, e -ISAN). Publikacja wydana w kilku 

językach, może być punktowana tylko jeden raz w trakcie studiów za wydanie w jednym języku, wybranym przez wnioskodawcę. Materiały konferencyjne nie podlegają punktacji. Punkty 

przyznawane są jedynie za 5 najwyżej ocenionych osiągnięć.  
   

Liczba Liczba publikacji 
Liczba autorów/ 

Punkty 
Symbol  Rodzaj publikacji redaktorów  

punktów 
 

(wypełnia komisja kwalifikacyjna)    

wypełnia student      

2 A 
Monografia naukowa wydana przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie 

40 
   

wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego    
     

2 B 
Monografia naukowa wydana przez wydawnictwa niezamieszczone w 

20 
   

wykazie wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego    
     

 
 

 

 D
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2 C 
Artykuł w czasopiśmie ujętym w wykazie czasopism naukowych Ministra 

30 
   

Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
   

     

2 D Artykuł w czasopiśmie recenzowanym 10    

2 E Rozdział w recenzowanej pracy zbiorowej 10    

2 F 
Glosa, opracowanie źródłowe – maksymalna liczba punktów nie może 

5 
   

przekroczyć łącznie 10 pkt 
   

     

2 G Redaktor lub członek zespołu redakcyjnego książki lub czasopisma 3    
      

2 H 
Samodzielne tłumaczenie: książki, artykułu, filmu  –  maksymalna liczba 

5 
   

punktów nie może przekroczyć łącznie 10 pkt    
     

2 I 
Sprawozdanie, recenzja naukowa, hasło encyklopedyczne – maksymalna 

2 
   

liczba punktów nie może przekroczyć łącznie 6 pkt 
   

     

 
B. Czynny udział w sesjach naukowych za rok studiów z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 załącznika 11, przez które rozumie się wygłoszenie referatu, prezentację posteru lub czynny 

udział w panelu dyskusyjnym, ujętym w programie sesji, który zawiera nazwiska prelegentów uczestniczących w dyskusji. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organiza-tora 

sesji wraz z oficjalnym programem sesji, w którym znajdować się będą następujące dane: imię i nazwisko wnioskodawcy, data, miejsce sesji, podmiot organizujący, temat sesji 

oraz forma i tytuł wystąpienia, a w przypadku wygłoszenia referatu w języku obcym zaświadczenie organizatora sesji musi dodatkowo zawierać informację na ten temat oraz dane 

dotyczące afiliacji prelegentów. Zaświadczenie wystawia osoba upoważniona do reprezentowania organizatora sesji naukowej. Przysługująca liczba punktów zostaje zwiększona o 

2 punkty w przypadku wygłoszenia referatu w języku obcym. Przysługująca liczba punktów w kategorii sesji międzynarodowej, która odbyła się poza granicami Polski zostaje 

zwiększona o dodatkowe 2 punkty za wygłoszenie referatu, a w przypadku czynnego udziału w panelu dyskusyjnym o dodatkowy punkt. W przypadku wygłoszenia różnych 

referatów na jednej konferencji, punktacji podlega tylko jeden z nich. W przypadku wygłoszenia referatu i czynnego udziału w panelu dyskusyjnym na tej samej kon-ferencji punkty 

za powyższe aktywności nie sumują się i należy wykazać osiągnięcie z najwyższą punktacją. W przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu sesjach, należy wykazać 

sesję z najwyższą punktacją, która jako jedyna będzie podlegać kwalifikacji. Punkty przyznawane są jedynie za 5 najwyżej ocenionych osiągnięć.  

Symbol Rodzaj sesji naukowej (konferencji) 
Liczba Liczba sesji Liczba autorów Punkty 

punktów wypełnia student wypełnia komisja kwalifikacyjna    
       

 Sesja międzynarodowa (sesja gdzie co 
Wygłoszenie referatu/ prezentacja posteru 6 

   

3 A 
najmniej 1/3 czynnych uczestników    

prezentujących referaty reprezentowała 
Czynny udział w panelu dyskusyjnym 2 

   
    

 różne zagraniczne ośrodki naukowe.)    

3 B 
Sesja ogólnopolska (Sesja z udziałem Wygłoszenie referatu/ prezentacja posteru 4    
prelegentów reprezentujących 5 różnych      

     

 jednostek naukowych.) Czynny udział w panelu dyskusyjnym 1    
     

 Sesja środowiskowa (Sesja w ramach 
Wygłoszenie referatu/ prezentacja posteru 1 

   

3 C 
jednej uczelni lub z udziałem prelegentów    

z lokalnego środowiska naukowego, nieza- 

Czynny udział w panelu dyskusyjnym 0,5 

   
    

 leżnie od miejsca jej odbywania.)    
 
C. Inne osiągnięcia naukowe za rok studiów zastrzeżeniem § 1 ust. 3 załącznika nr 11. Dane osiągnięcie nie może być wykazywane więcej niż jeden raz w trakcie 

studiów. Za inne osiągnięcia naukowe punkty przyznawane są jedynie za 2 najwyżej ocenione osiągnięcia. 
 

Symbol Rodzaj działalności dydaktycznej i naukowej 
Liczba Liczba osiągnięć Punkty 

punktów wypełnia student wypełnia komisja kwalifikacyjna   

4 A 
Uzyskanie grantu badawczego (zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą grant, na którym 
należy podać tytuł, numer grantu, datę uzyskania, imię i nazwisko wnioskodawcy) 

25 
 

 
 

   

4 B 
Uzyskanie grantu badawczego – wewnętrznego na uczelni (zaświadczenie potwierdzone przez insty- 
tucję przyznającą grant, na którym należy podać tytuł, numer grantu, datę uzyskania, imię i nazwisko  
wnioskodawcy) 

15 

 

 
 

   
   

 Udział w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach AP (udział należy potwierdzić za- 
świadczeniem kierownika programu badawczego, które musi zawierać następujące informacje: imię i nazwi- 
sko wnioskodawcy, nazwę programu badawczego, datę jego rozpoczęcia, szczegółowy zakres obowiązków  
wnioskodawcy, źródło finansowania i czy program realizowany był poza zajęciami dydaktycznymi wniosko- 
dawcy i czy otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie oraz czytelny podpis kierownika programu badawczego). 
Udział oznacza wpisanie w charakterze wykonawcy w umowie o realizację programu badawczego 

 

 

 
   

4 C 10 
 
 

   

   

   

 Uczestnictwo w wymianie naukowej lub w stażu naukowym międzynarodowym (kserokopia stosownego za- 
świadczenia, potwierdzającego zaliczenie wymiany, wystawione przez jednostkę delegującą, musi zawierać 
imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia wymiany) punktacji podlegają maksymalnie 
2 wymiany w roku akademickim 

   

4 D 7 
  
  

    

    

 Uczestnictwo w wymianie naukowej lub w stażu naukowym międzyuczelnianym (kserokopia stosownego za- 
świadczenia, potwierdzającego zaliczenie wymiany, wystawione przez jednostkę delegującą, musi zawierać  
imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia wymiany) punktacji podlegają maksymalnie 
2 wymiany w roku akademickim 

   

4 E 5 
  
  

    

    

4 F 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III indywidualnie lub drużynowo) lub uzyskanie nagrody w konkursach o 
zasięgu międzynarodowym 

10 
  
  

    
     

4 G 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III indywidualnie lub drużynowo) lub uzyskanie nagrody w konkursach o 

7 
  

zasięgu ogólnopolskim   
    

4 H 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III indywidualnie lub drużynowo) lub uzyskanie nagrody w konkursach o 

1 
  

zasięgu środowiskowym   
    
     

4 I 
Wypełnienie zadań Programu Ambasador AP i ich pozytywna ocena przez Komisję Programu – (zaświad- 

1 
  

czenie za poprzedni rok akademicki, potwierdzone przez koordynatora Programu Ambasador AP) maksymalna   

 łączna liczba punktów nie może przekroczyć 1    
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3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE za rok studiów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 załącznika nr 11, o ile osiągnięcie nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu objętego programem 

studiów lub nie wchodzi w zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Za osiągnięcia artystyczne nie uznaje się działalności organizacyjnej 

związanej ze sztuką, to jest koncertów, wystaw, projekcji filmowych oraz pełnienia funkcji administracyjnych lub zarządczych w grupach artystycznych. W przypadku wielu osiągnięć 

artystycznych, uzyskanych za rok studiów, na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako jedyne będzie podlegało punktacji. Każdy rodzaj 

osiągnięcia artystycznego należy udokumentować stosownym zaświadczeniem, które musi zawierać informację o wnioskodawcy, podmiocie organizującym, dacie, miejscu i 

charakterze osiągnięcia oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora. Za inne osiągnięcia naukowe punkty przyznawane są jedynie za 3 najwyżej 

ocenione osiągnięcia. 
 

Symbol Rodzaj działalności artystycznej 
Liczba Liczba osiągnięć Punkty 

punktów wypełnia student wypełnia komisja kwalifikacyjna   

5 A 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu  

50 
  

międzynarodowym   
    

5 B 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zas ięgu 

40 
  

ogólnopolskim   
    

5 C 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu  

30 
  

wojewódzkim (lokalnym)   
    

5 D 
Zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu  

20 
  

środowiskowym   
    

5 E Publikacja/upowszechnienie osiągnięć artystycznych – maksymalna łączna liczba punktów nie może przekroczyć 10 10   
 
4. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
za rok studiów, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 załącznika nr 11. Każde osiągnięcie sportowe należy potwierdzić załącznikiem oraz uzyskać potwierdzenie na wniosku wyników sporto-

wych według wyznaczonych grup przez kierownika AP.  

Symbol Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym 
Liczba 

Liczba 
Podpis i pieczęć 

Punkty 
osiągnięć wypełnia komisja 

punktów 
kierownika/z-cy kierownika SWFiS   

wypełnia student kwalifikacyjna    

 I grupa – za posiadanie statusu członka kadry narodowej lub statusu zawodnika ekstraligi pod     

6 A 
warunkiem udziału w akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów 

90 

   

i akademickich mistrzostwach województwa oraz za zdobycie złotego medalu indywidualnie lub     

 drużynowo na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach     

 Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;     

 II grupa – za posiadanie statusu zawodnika I Ligi pod warunkiem udziału w akademickich mistrzo-     

6 B 
stwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów i akademickich mistrzostwach województwa 

80 
   

lub za zdobycie srebrnego medalu indywidualnie lub drużynowo; na uniwersjadzie, akademickich    
     

 mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;     

 III grupa – za posiadanie statusu zawodnika II Ligi pod warunkiem udziału w akademickich mistrzo-     

6 C 
stwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów i akademickich mistrzostwach województwa lub 

70 
   

za zdobycie brązowego medalu indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich mi-    
     

 strzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;     

6 D 
IV grupa – za zdobycie IV miejsca indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich 

60 
   

mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;    
     

6 E 
V grupa – za zdobycie V miejsca indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich mi- 

55 
   

strzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;    
     

6 F 
VI grupa – za zdobycie VI miejsca indywidualnie lub drużynowo na uniwersjadzie, akademickich 

50 
   

mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski uniwersytetów;    
     

6G 
VII grupa – za zdobycie złotego medalu indywidualnie lub drużynowo w akademickich mistrzo- 

25 
   

stwach województwa    
     

6H 
VIII grupa – za zdobycie srebrnego medalu indywidualnie lub drużynowo w akademickich mistrzo- 

20 
   

stwach województwa    
     

6I 
IX grupa – za zdobycie brązowego medalu indywidualnie lub drużynowo w akademickich mistrzo- 

15 
   

stwach województwa    
      
 
 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 
 
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom oraz innym osobom uprawnionym jest Akademia Polonijna (adres: ul. 

Puławskiego 4/6, 42-200 Częstochowa, adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70), reprezentowany przez Rektora. 

2. Na Akademii Polonijnej powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70). 
 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przez okres archiwizacji dokumentacji.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).  
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1668). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń. 
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IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej 

oświadczam, że: 

 podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym;  
 przedłożone przeze mnie załączniki dokumentują wszystkie moje osiągnięcia za ostatni rok studiów, które podlegają punktacji i są zgodne ze stanem faktycznym; 

 
 przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku publikacje nigdy nie były wcześniej wykazywane przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych 
studentów/stypendium dla najlepszych doktorantów;  

 nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora na innej uczelni lub innym kierunku studiów; 
 

 zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Polonijnej w oraz z odpowiednimi 
zarządzeniami do wyżej wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do świadczeń;  

 zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów. 

 
 
1. studiuję dodatkowo: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów/w zakresie studiów doktoranckich) _______________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
2. ukończyłem/łam studia: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

data ukończenia (podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie) _____________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

i posiadam tytuł: ______________________________________________________________________________________ 
 
3. studiowałem na studiach:  (obowiązkowo wskazać wszystkie studiowane dotychczas kierunki studiów) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

(podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie) 
______________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
4. złożyłam/em wniosek o stypendium na innym kierunku: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  doktoranckie 
 

(podać rodzaj stypendium, nazwę uczelni, kierunek studiów ) _________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

W przypadku pobierania wyżej wymienionych świadczeń na innym kierunku studiów lub innej uczelni zobowiązuję 

się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Komisję Stypendialną. 
 
Lista załączników: DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM 

 

 
1. ________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________ _______________________________  
miejscowość, data czytelny podpis studenta 
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V. ADNOTACJE DZIEKANATU 

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w dniu ........................... 

  Zobowiązuję się do uzupełnienia powyższych dokumentów do dnia ................................ 
  Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku nieuzupełnienia wskazanej dokumentacji 
  wniosek pozostanie bez rozpoznania. 

     
podpis studenta 

 

VI. WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA 

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu  

 

  - 

 

  - 

 

    przyznała następujące punkty 

Podstawowe kryterium 
Liczba punktów za wyróżniające 
wyniki w nauce za rok studiów w 

roku akademickim 2018/2019 

Dodatkowe kryteria 

Łączna liczba punktów za 
osiągnięcia naukowe 

Łączna liczba punktów 
za osiągnięcia 

artystyczne 

Łączna liczba punktów 
za osiągnięcia 

sportowe 

Liczba punktów za 
średnią ocen za ostatni 

semestr zaliczonego 
roku studiów (za jeden 
lub dwa semestry, w 

zależności od przyjętego 
na danym kierunku 

studiów okresu 
zaliczeniowego roku 

studiów) 

Liczba punktów za 
średnią ocen z 

dotychczas zaliczonych 
semestrów w ramach 

ukończonych lat 
studiów na danym 

kierunku 

      

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez Komisję Stypendialną – 100 pkt. 
 

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 
 
1. __________________________ 
 
2. __________________________ 
 
3. __________________________ 
 
4. __________________________ 
 
5. __________________________ 
 

 

VII. Wypełnia Komisja Stypendialna 

 

Stypendium rektora 

przyznane 

Wysokość przyznanego stypendium 

odmowa 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                  pieczątka, podpis pracownika 
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Załącznik nr 4 

 
WNIOSEK   
O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z FUNDUSZU REKTORA 
       
 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – wypełnia wnioskodawca 

 
 

 Student studia:  stacjonarneI°II° 
Nr albumu 

    niestacjonarnejednolite magisterskie  
                

Data urodzenia 

  

– 
 

  

– 
 

    

 

 

  data wpływu wniosku 

Pesel 

              

 

              
               

 
Nazwisko i imię_____________________________________________________________________________________ 

 
Kierunek studiów __________________________________________Rok studiów 2019/2020 ______________________ 

 
Wydział ___________________________________________________________________________________________ 

 
Adres stałego zameldowania _________________________________________________________________________________ 

 
Adres do korespondencji ______________________________________________________________________________ 

(zgodny z podanym w dziekanacie właściwego wydziału)  
Telefon _________________________________________________ e-mail  ____________________________________ 
 

Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na indywidualne konto studenta AP:  
 
Nr rachunku 

 
Zasady przyznawania stypendium z funduszu rektora. Student zobowiązany jest do ponumerowania złożonych wraz z wnioskiem 

załączników zgodnie z symbolem danej kategorii. Załączniki niezakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem symbolu nie 

podlegają punktacji.   
II. PROSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA ZA: 

 
1. WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE ZA ROK STUDIÓW W POPRZEDNIM ROKU AKADEMICKIM   

PODSTAWOWE KRYTERIUM     Potwierdzenie pracownika dziekanatu Punkty 

Średnia ocen z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń   (nie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia poza KUL) (wypełnia komisja kwalifikacyjna) 

Średnia ocen za rok studiów (za jeden lub dwa semestry w  
zależności od przyjętego na danym kierunku studiów okresu 
zaliczeniowego).  

 

   

 

 
  

, 

 

 

DODATKOWE KRYTERIA      

Średnia ocen z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, bez zaokrągleń 
   
   

Średnia ocen za ostatni semestr zaliczonego roku studiów (za 
jeden lub dwa semestry, w zależności od przyjętego na danym 
kierunku studiów okresu zaliczeniowego roku studiów).  

 

   

 

, 

 

 

Średnia ocen z dotychczas zaliczonych semestrów w ramach 
ukończonych lat studiów na danym kierunku studiów, a w przy- 
padku studentów studiów II stopnia średnia z wszystkich  
uzyskanych ocen na studiach I stopnia.  

 

   

 
  

, 

......................................................................  

data, pieczątka i podpis  
  
 
III. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  
3. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom oraz innym osobom uprawnionym jest Akademia Polonijna (adres: ul. Puławskiego 4/6, 42-200 

Częstochowa, adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70), reprezentowany przez Rektora. 

4. Na Akademii Polonijnej powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70). 
 
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń. 
 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres 

archiwizacji dokumentacji. 
 
7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 
 
8. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora. 
 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). 
 
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń. 
2018 r. poz. 1668). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń.  

Strona 1 z 3 



IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE STYPENDIUM FUNDACJI  
– obowiązkowo wypełnić 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 

przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

 podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 
 przedłożone przeze mnie załączniki dokumentują wszystkie moje osiągnięcia podczas nauki w szkole ponadpodstawowej; 
 nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora na innej uczelni lub innym kierunku studiów; 
 zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz z 

odpowiednimi zarządzeniami do wyżej wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do świadczeń; 
 zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów. 

 
1. studiuję dodatkowo: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 

(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów/w zakresie studiów doktoranckich) __________________________________________________ 
________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ukończyłem/łam studia: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 

data ukończenia (podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie) ______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

i posiadam tytuł: ______________________________________________________________________________________ 
 
3. studiowałem na studiach:  (obowiązkowo wskazać wszystkie studiowane dotychczas kierunki studiów) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 

(podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie) 
________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
4. złożyłam/em wniosek o stypendium na innym kierunku: (obowiązkowo wypełnić) 
 

NIE 
 
TAK studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 

(podać rodzaj stypendium, nazwę uczelni, kierunek studiów ) __________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

W przypadku pobierania wyżej wymienionych świadczeń na innym kierunku studiów lub innej uczelni zobowiązuję 

się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Komisję Kwalifikacyjną. 

 

Uzasadnienie: DOKUMENTACJA DO WNIOSKU TYLKO W JĘZYKU POLSKIM 

 
1. ________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
________________________________ _______________________________  

miejscowość, data czytelny podpis studenta 
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V. ADNOTACJE DZIEKANATU 

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w dniu ........................... 

  Zobowiązuję się do uzupełnienia powyższych dokumentów do dnia ................................ 
  Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku nieuzupełnienia wskazanej dokumentacji 
  wniosek pozostanie bez rozpoznania. 

     
podpis studenta 

 

VI. WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA 

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu  

 

  - 

 

  - 

 

    przyznała następujące punkty 

Podstawowe kryterium 
Liczba punktów za wyróżniające 

wyniki w nauce (15 pkt) 

Dodatkowe kryteria 
Łączna liczba punktów za 

osiągnięcia naukowe 
(5 pkt) 

Łączna liczba punktów 
za osiągnięcia 

artystyczne 
(5 pkt) 

Łączna liczba punktów 
za osiągnięcia 

sportowe 
(5pkt) 

Studia I i II stopnia 
(20 pkt) 

Pochodzenie 
zagraniczne 

(50 pkt) 

      

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez Komisję Stypendialną – 100 pkt. 
 

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 
 
1. __________________________ 
 
2. __________________________ 
 
3. __________________________ 
 
4. __________________________ 
 
5. __________________________ 
 

 

VII. Wypełnia Komisja Stypendialna 

 

Stypendium rektora 

przyznane 

Wysokość przyznanego stypendium 

odmowa 

 

 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                  pieczątka, podpis pracownika 
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Załącznik nr 5  
WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ 
O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 

I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – wypełnia wnioskodawca 

Student studia: stacjonarneI°II° 
 

Nr albumu 

   


niestacjonarnejednolite magisterskie 

                        

Data urodzenia 

  

– 

  

– 

    

Pesel 

             

        

           

  

         data wpływu wniosku 

Nazwisko i imię ____________________________________________________________________  

Kierunek studiów ________________________________________________Rok studiów  2019/2020 
 

Wydział _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Adres stałego zameldowania_______________________________________________________ Telefon_ _______________________________ 
 

Adres do korespondencji___________________________________________________________ e-mail _________________________  
(zgodny z podanym w dziekanacie właściwego wydziału) 

 
Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto:  

 
Nr rachunku  

 
II. PROSZĘ O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z POWODU: – wypełnia wnioskodawca 

 
 Śmierci matki /ojca / rodzeństwa / męża / żony / dzieci*

 Kradzieży

 Choroby studenta

 Urodzenie dziecka


 Inne powody (np.: powódź, pożar lub inne zdarzenie losowe)________________________________________________________________________________________


UZASADNIENIE:_ ______________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________________________ 



III. KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom oraz innym osobom uprawnionym jest Akademia Polonijna (adres: ul. Puławskiego 4/6, 42-
200 Częstochowa, adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70), reprezentowany przez Rektora. 
2. Na Akademii Polonijnej powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail: iod@ap.edu.pl, numer telefonu: 34 368 42 70). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres 
archiwizacji dokumentacji. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). 
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń. 
2018 r. poz. 1668). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń.  
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IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 
– obowiązkowo wypełnić  
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8”), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 

lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

 podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 
 przedłożone przeze mnie załączniki dokumentują wszystkie moje osiągnięcia podczas nauki w szkole ponadpodstawowej; 
 nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora na innej uczelni lub innym kierunku studiów; 
 zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Polonijnej w oraz z odpowiednimi 

zarządzeniami do wyżej wymienionego Regulaminu, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do świadczeń; 
 zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów. 

1.studiuję dodatkowo: (obowiązkowo wypełnić) 
 
NIE TAK  
studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 
(podać nazwę uczelni, rok i kierunek studiów/w zakresie studiów doktoranckich) __________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________  
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2. ukończyłem/łam studia: (obowiązkowo wypełnić) 
 
NIE TAK     

  studia:  I stopnia   II stopnia   jednolite magisterskie    
  

 data ukończenia (podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie)___________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 i posiadam tytuł______________________________________________________________________________________ 

3. studiowałem/łam na studiach (obowiązkowo wskazać wszystkie studiowane dotychczas kierunki studiów) 

 

NIE TAK 
    
     

 studia:  I stopnia   II stopnia   jednolite magisterskie     

 podać nazwę uczelni, lata i kierunek studiów/studia doktoranckie_______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  
 
4. złożyłam/em wniosek o zapomogę na innym kierunku 
 
NIE TAK 
 

studia:  I stopnia  II stopnia  jednolite magisterskie  
 

podać liczbę otrzymanych zapomóg w danym roku akademickim, nazwę uczelni, kierunek studiów __________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
W przypadku pobierania świadczeń na innym kierunku studiów lub innej uczelni zobowiązuję się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Komisję Stypendialną. 

 
ZAŁĄCZNIKI:_____________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________  ________________________________ 
miejscowość, data                               podpis studenta    

     

IV. OŚWIADCZENIE STUDENTA   
     

     

LICZBA PRZYZNANYCH ZAPOMÓG W ROKU AKADEMICKIM   Dodatkowe uwagi: 
     

miesięczny dochód netto na 1 osobę   

 

    

 bez zwiększenia   

stypendium socjalne 
 

 

 

ze zwiększeniem 
 

   
    

dla osób niepełnosprawnych   

rektora   
    

wysokość poniesionych kosztów   ___________________ 
                                                  Czytelny podpis studenta   
    

   

V. DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020   
  

  

      PRZYZNANO ZAPOMOGĘ W WYSOKOŚCI Odmowa przyznania zapomogi. UZASADNIENIE:  
 
 

 

_____________ ____________________________  
kwota  słownie  

   

    

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 
  

________________________________ 
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WNIOSEK DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Załącznik nr 6 

 
W SPRAWIE ODMOWY PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 
 

  I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – wypełnia wnioskodawca 
  

 
Student studia: 



 stacjonarne            I°          II° 
Nr albumu 

 

      niestacjonarne          jednolite magisterskie 

Data urodzenia 

  

– 

   

– 

     

Pesel 

 

                      
            

  

Nazwisko i imię_______________________________________________________________ 
data wpływu wniosku 

Kierunek studiów __________________________________________Rok studiów w 2019/2020_ __  

 

Wydział__________________________________________________________________________________________________ 

 
Adres stałego zameldowania _______________________________________________ Telefon ______________________________ 

 
Adres do korespondencji  __________________________________________________ e-mail_______________________________ 
 
                                                 (zgodny z podanym w dziekanacie właściwego wydziału) 
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Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na indywidualne konto studenta AP:  
 
Nr rachunku  

 
II. WNOSZĘ ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI STYPENDIALNEJ W SPRAWIE ODMOWY PRZYZNANIA  
– wypełnia wnioskodawca  

 
Stypendium socjalnego               Zwiększenia stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionym przypadku   

 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 

Stopień niepełnosprawności: 

I  grupa - znaczny 
Orzeczenie ważne do: 

  

 

- 
  

 

- 
    

 

 

II  grupa - umiarkowany 

III  grupa - lekki 

 

III. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

– wypełnia wnioskodawca 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji – art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) 

oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

– podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 
 
– przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej rodziny, które zobowiązana/y byłam/em wykazać we wniosku 

 

UZASADNIENIE: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______
ZAŁĄCZNIKI: _________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

__________________________________________ 
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Data i czytelny podpis wnioskodawcy  
 
 
 

IV. ADNOTACJE ODWOŁAWCZE KOMISJI STYPENDIALNEJ 
       –  

 ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

     WYPEŁNIA ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA 
 

Typ stypendium 
Podstawa naliczania 

stypendium 
Miesięczny dochód na 1 osobę Przyznano od miesiąca Odmowa przyznania 

Socjalne     

Socjalne zwiększone w 
szczególnie uzasadnionym 
przypadku 

    

Dla osób niepełnosprawnych     
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Podpisy członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 
 



Załącznik nr 7  
WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ 
O PONOWNE USTALENIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 
 
 

 I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY – wypełnia wnioskodawca 

Student studia: stacjonarneI°II° 
 

Nr albumu 

  


niestacjonarnejednolite magisterskie 
   

– 

  

– 

                 

Data urodzenia 
        

Pesel 
             

                    data wpływu wniosku 

Nazwisko i imię _______________________________________________________________________  

Kierunek studiów ________________________________________________Rok studiów w 2019/2020_ _____  
  

Wydział___________________________________________________________________________________________________  
 
Adres stałego zameldowania_______________________________________________________ Telefon_ _______________________________ 
 
Adres do korespondencji___________________________________________________________ e-mail _________________________  

(zgodny z podanym w dziekanacie właściwego wydziału)  
Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto:  
 
Nr rachunku  
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II. WNOSZĘ O PONOWNE USTALENIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ W POSTACI: – wypełnia wnioskodawca 
 
 Stypendium socjalnego

 Zwiększenia stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionym przypadku 
W związku:  
 ze zmianą liczby członków mojej rodziny z powodu: 


urodzenia/śmierci/ukończenia 26 lat/ zakończenia nauki/zawarcia związku małżeńskiego ____________________________ 


 z uzyskaniem dochodu przez __________________________________________________________________


 z utratą dochodu przez _______________________________________________________________________


 z ponoszeniem kosztów wynajmu stancji – ul. _____________________________w ___________________________


 z ponoszeniem kosztów wynajmu stancji z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem – ul._______________w ___________


 z ponoszeniem kosztów wynajmu miejsca w domu studenckim – ul. ______________________w _____________________


 z ponoszeniem kosztów wynajmu miejsca w domu studenckim z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem – ul._________________


_________________________________w ___________________________________________________ 


 z rezygnacją z wynajmu stancji/ domu studenckiego od miesiąca ________________________________________________ 
 
 
III. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020  
– wypełnia wnioskodawca 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji – art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 § 1 kk („kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) 

oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

– podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, 
 
– przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej rodziny, które zobowiązana/y byłam/em wykazać we wniosku 

UZASADNIENIE:_ _______________________________________________________________________________________________ 
_ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
ZAŁĄCZNIKI:____________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________ ________________________________  

miejscowość, data czytelny podpis wnioskodawcy  
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IV. ADNOTACJE PRACOWNIKA DZIEKANATU 

 

     Dochody uzyskane po 

  Dochody uzyskane w 2018 r. 2018 r. 

 Dochód za 2018 r. uzyskiwany przez przez mniej niż 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku 
    

(miesięczna wysokość)  12 miesięcy    
     

  Wysokość dochodu Liczba 
Dochód miesięczny 

 
  

w 2018 r. miesięcy 
 

    
      

Dochody wnioskodawcy      
      

Dochód ojca      
      

Dochody matki      
      

Alimenty      
      

HA przeliczeniowe      
      

Inne dochody      
      

Inne dochody      
      

Razem dochód roczny  Razem dochody uzyskane   
      

Dochód miesięczny obliczony      
z dochodu rocznego      

      

Miesięczny dochód uzyskany      
w 2018 r.      

      

Miesięczny dochód uzyskany      
po 2018 r.      

     

Łącznie dochód miesięczny 
 Dochód roczny na potrzeby bazy   
 

S4A 
   

     
      

Liczba osób w rodzinie      
      

Miesięczny dochód na 1 osobę      
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________________________________  
         pieczątka i podpis pracownika dziekanatu 

 
 
 

 

Typ stypendium 
Podstawa naliczania 

stypendium 
Wysokość przyznanego 

Przyznano od miesiąca 
stypendium stypendium    

     

Socjalne 

 

przyznano 

  

 

odmowa  
  

Socjalne zwiększone 

 

przyznano 

  

w szczególnie uzasadnionym  

 

przypadku odmowa 
  

 
 

 

________________________________  
         pieczątka i podpis pracownika dziekanatu 
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SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ 
 
 
 

I. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA DOCHODU RODZINY 

Załącznik nr 8 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. 

Dz. U. z 2018r. poz.2220 ze zm.) oraz 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 (t.j., Dz. U. z 2017 

r. poz. 1466). 
 

§ 1 
 
Dokumentacja do wniosku o stypendium socjalne, potwierdzająca wysokość dochodu, dotyczy 

studenta oraz jego rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, w którym student 

ubiega się o stypendium. 

 

Wykaz zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o 

stypendium socjalne: 

1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, o 

dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób  fizycznych  (Dz. U.  2018  r. poz. 1509  ze zm.), uzyskanym 

w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy jest wykazany 

dochód) – według wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające następujące informacje: 

a) forma opłaconego podatku, 

b) wysokość przychodu, 

c) stawka podatku, 

d) wysokość opłaconego podatku 

- w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o 

stypendium socjalne  – według wzoru obowiązującego do świadczeń  rodzinnych, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

 

3. Zaświadczenie (z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, 

o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  za  rok  kalendarzowy poprzedzający rok 

akademicki, w którym przyznawane są stypendia. 

 

4. W przypadku  uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą  należy przedłożyć właściwe 

dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające 

dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju.  Wyżej 

wymienione dokumenty należy przetłumaczyć  na język polski. 
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5. Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  – dotyczy 

studenta oraz członków rodziny studenta osiągających te dochody. 

 

Posiadanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych dokumentuje się dodatkowo zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody 

albo innymi zaświadczeniami lub decyzjami. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy o świadczeniach 

rodzinnych dochodami niepodlegającymi opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych są: 

− renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin; 

− renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin; 

− świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny  oraz ryczałt energetyczny określone w 

przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 

zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 

kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych; 

− dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego; 

− świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; 

− ryczałt  energetyczny,  emerytury  i  renty  otrzymywane  przez  osoby,  które  

utraciły  wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji 

pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów; 

− renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo 

powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w 

latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy; 

− zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; 

− środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez 

Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 

przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu 

upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz 

podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; 

− należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za 

granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza 

granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.); 

− należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek  wojskowych  i  jednostek  policyjnych  użytych  poza  granicami  państwa  

w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a 

także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom 

pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i 

sił wielonarodowych; 
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− należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 

przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej,  Biura 

Ochrony Rządu i Służby Więziennej obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód; 

− dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne; 

− stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia 

sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2018  r. poz. 1263 i 1669) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane 

uczniom lub studentom, za wyjątkiem wymienionych w § 14 ust. 2; 

− kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i 

obywatelskich; 

− należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób; 

− dodatki  za tajne nauczanie  określone w  ustawie  z  dnia 26  stycznia  1982  roku  –  

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); 

− dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych; 

− ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe"; 

− ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006; 

− świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora; 

− dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne – oznacza gospodarstwo 

rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym); 

− dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne; 

− renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

− alimenty na rzecz dzieci; 

− świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 

− kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych; 

− świadczenia pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaniach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 

2018 poz. 690 ze zm.); 

− świadczenie rodzicielskie; 

− zasiłek macierzyński, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników. 

− stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

 

6. Zaświadczenie z właściwego organu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego 

ustala się dochód albo nakaz płatniczy za ten rok. 

 

Do powierzchni gospodarstwa rolnego nie wlicza się: 
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− ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

− gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

− gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

7. W przypadkach wymienionych w ust. 6 przedłożyć należy dodatkowo: 

a) umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 

b) (patrz § 6 ust. 2); 

c) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 

d) do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 

e) umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z 

pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej; 

 

8. W przypadku rodzin niepełnych należy przedłożyć odpowiednio dodatkowe dokumenty: 

a) kopię aktu zgonu rodzica/ów; 

b) kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty; 

c) dokument potwierdzający przebywanie studenta w rodzinie zastępczej; 

d) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

e) zaświadczenie z właściwej placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku 

umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w którym korzysta w niej z 

całodobowej opieki; 

f) zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięcia 

członka rodziny studenta, a w przypadku cudzoziemców, właściwej instytucji; 

g) kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 

przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza 

rodziną; 

h) w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student 

składa pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności 

karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk oświadczam, że 

przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę 

zobowiązaną”; 

i) jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest inna niż kwota podana na wyroku sądu lub 

ugodzie sądowej należy przedłożyć: 

− zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o 

całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o 

wysokości wyegzekwowanych alimentów; 

− zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, 

bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód; 

− informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem 

podstawy prawnej do jej podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę 

uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli 
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dłużnik zamieszkuje za granicą. 

j) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; 

k) kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 

l) kopię odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację. 

 

9. Inne dokumenty niezbędne do udokumentowania wysokości dochodów i składu rodziny: 

a) skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta do 7 roku życia; 

b) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci 

wnioskodawcy do ukończenia 26 roku życia; 

c) skrócony odpis aktu małżeństwa, potwierdzający fakt zawarcia związku małżeńskiego 

przez studenta lub jego rodzeństwo; 

d) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta, o ile nie 

uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta; 

e) informacja z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku 

osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła o przysposobienie tego 

dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta); 

f) zaświadczenie z urzędu pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub 

bez prawa do zasiłku, w  przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta, o ile osoby 

te wliczane są do składu rodziny studenta. 

 

§ 2 

Cudzoziemcy, o ile przysługuje im prawo do świadczeń przedstawiają dodatkowo: 

− kserokopię Karty Polaka lub kserokopię decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; 

− kserokopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3  lub 4 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz 

z 2018 r. poz. 107, 138 i 771)  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 

statusu uchodźcy albo ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej; 

− certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w 

art.11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. 

 

§ 3 

Dodatkowo student może przedstawić: 

a) dokumenty, które poświadczają trudną sytuację rodzinną np.: zaświadczenie o 

otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej (zasiłków nie wlicza się do dochodu 

rodziny, są jednak poświadczeniem trudnej sytuacji materialnej); 

b) zaświadczenie właściwego organu o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta; 

c) zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia. 

 

 

II. ZASADY USTALANIA DOCHODU RODZINY 

 

§ 4 

1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student złożył wniosek o 

przyznanie  stypendium socjalnego, z zastrzeżeniem przepisów § 10-13 o dochodzie uzyskanym i 

utraconym oraz § 14-15. 

2. Do obliczenia dochodu w rodzinie przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Są to: 
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a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 

30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, faktycznie zapłacone składki 

na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne; 

 

b) dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągane przez osoby 

fizyczne. 

 

c) W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w 

drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia 

każdego roku; 

 

d) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w § 1 ust. 5. 

 

3. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w  przepisach o 

zryczałtowanym podatku dochodowym osiągała również dochody opodatkowane na zasadach 

ogólnych (np. z  tytułu  pobierania świadczeń  w razie choroby  lub innej  pracy zarobkowej) 

wówczas dochody te sumuje się. 

 

§ 5 

1. W dochodzie rodziny studenta uwzględnia się kwotę zasądzonego świadczenia 

alimentacyjnego. 

 

2. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub 

otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą 

przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium 

socjalnego wlicza się alimenty w otrzymanej wysokości. 

 

3. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny studenta odejmuje się od dochodu 

rodziny studenta. 

 

§ 6 

1. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.  1892 ze 

zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 

pozarolniczych dochody te sumuje się. 

 

Dochód ten jest ogłaszany corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Np.: w 

2017 r. dochód roczny z 1 ha przeliczeniowego wynosił 3.399 zł. Zgodnie z ustawą o podatku 

rolnym wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 

ha przeliczeniowego jest ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później 

niż do dnia 23 września każdego roku. 

2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 
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stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego nie wlicza się: 

a) ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

b) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

c) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników umowa dzierżawy zawarta 

jest w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, 

osobie niebędącej: 

- małżonkiem wydzierżawiającego; 

- jego zstępnym lub pasierbem; 

- małżonkiem zstępnego lub pasierba; 

- osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym; 

- małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

 

3. Ustalając dochód rodziny z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego: 

a) do dochodu rodziny wlicza się czynsz dzierżawy otrzymany od dzierżawcy gospodarstwa, jako 

dochód niepodlegający opodatkowaniu; 

b) dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego przez dzierżawcę gospodarstwa pomniejsza 

się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

 

§ 7 

1. Jeżeli rodzic studenta lub student, który ubiega się o  stypendium socjalne, jest jednocześnie 

opiekunem prawnym dziecka, w dochodzie jego rodziny uwzględnia się dochody dziecka 

pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie członków rodziny uwzględnia się również ww. 

dziecko. 

 

2.  W skład rodziny studenta nie wlicza się rodzeństwa lub dzieci studenta w wieku powyżej 26 

lat nawet, jeżeli pozostają na utrzymaniu rodziny chyba, że legitymują się orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. 

 

3. Przy ustalaniu prawa do  stypendium socjalnego nie uwzględnia się członka rodziny studenta 

przebywającego w pieczy rodziny zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie. 

 

Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się: dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, 

zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 

utrzymanie. 

 

4. Student, który wychowywał się w rodzinie zastępczej zobowiązany jest dołączyć do wniosku o 

stypendium socjalne dokumenty potwierdzające fakt przebywania w rodzinie zastępczej. 

 

5. Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny 

studenta. 

 

6. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka 
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rodziny studenta i nie wlicza się wyżej wymienionej osoby w skład rodziny. 

 

§ 8 

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

dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego 

dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 

 

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

którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do 

stypendium, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z 

ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dochód został 

uzyskany. 

 

3. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 

 

§ 9 

W przypadku zmiany liczby osób w rodzinie studenta, utraty bądź uzyskania dochodu wysokość 

stypendium ustalona jest ponownie w zależności od terminu zgłoszenia ww. faktu Komisji 

Stypendialnej z zastrzeżeniem  § 11 – 12 i § 13 ust. 5-6: 

-w pierwszym przypadku: na podstawie dochodów żyjącego rodzica z roku kalendarzowego, z 

którego ustala się uprawnienia do  stypendium socjalnego i przyznanej renty rodzinnej (o ile taka 

studentowi lub rodzeństwu studenta przysługuje); 

-w drugim przypadku: na podstawie udokumentowanego dochodu rodziny pomniejszonego o 

utracony dochód lub powiększonego o dochód uzyskany. 

 

 

III. UTRATA LUB UZYSKANIE DOCHODU 

 

§ 10 

W dochodzie rodziny studenta, warunkującym prawo do stypendium socjalnego uwzględnia się 

dochód utracony, jak i uzyskany. Zarówno utrata, jak i uzyskanie dochodu zostaje odniesiona do 

dochodu na podstawie, którego ustala się prawo do stypendium (w roku akademickim 2019/2020 

podstawą ustalenia uprawnień stanowi dochód za 2018 rok, z zastrzeżeniem przepisów o 

dochodzie utraconym i uzyskanym). 

 

§ 11 

1. Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności: 

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 

b) utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty 

socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z 

dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303); 

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 

36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.); 

f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2192937:part=a16(b):ver=1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2192938:part=a36(aa)u1:ver=2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2192938:part=a36(aa)u1:ver=2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2192938:part=a36(aa)u1:ver=2&full=1
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g) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w 

przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 

h) utratę świadczenia rodzicielskiego; 

i) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników; 

j) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

2. W przypadku utraty dochodu przez jednego z członków rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia lub po tym roku, ustalając 

dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

a) dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument 

potwierdzający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu; 

b) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub 

bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta lub studenta, 

o ile osoby te wliczane są do składu rodziny studenta (zasiłek dla bezrobotnych należy 

podać w wysokości netto); 

c) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka 

rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony. 

 

§ 12 

1. Za uzyskanie dochodu uważa się następujące okoliczności: 

a) zakończenie urlopu wychowawczego; 

b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym 

mowa w  ustawie  z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym; 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu  art. 16b ustawy  z dnia  20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;  

f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego; 

h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym  mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

i) uzyskanie  stypendium  doktoranckiego  określonego  w  art.  209  ust.  1  i 7  

ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

2. W przypadku uzyskania przez studenta lub członka rodziny studenta dochodu  po roku 

kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia uprawnień do stypendium, 

do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu osiągniętego przez tę osobę za miesiąc 

następujący po miesiącu,  w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,  o ile dochód ten jest 

uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium. 

 

3. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku 

kalendarzowym  poprzedzającym okres stypendialny (tj. w roku będącym podstawą  ustalania 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2125468:part=a209u1&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2125468:part=a209u7&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2192941&full=1
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uprawnień), ustalając dochód członka rodziny osiągnięty w tym roku, dochód dzieli się przez 

liczbę  miesięcy, w  których dochód ten był uzyskiwany,  jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 

okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium. 

 

4. Dokumentem określającym wysokość uzyskanego dochodu może być: 

a) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka jego 

rodziny oraz liczbę pełnych miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku 

uzyskania dochodu  w roku kalendarzowym  poprzedzającym rok akademicki, w 

którym przyznawane są stypendia (w roku akademickim 2019/2020 podstawą ustalenia 

uprawnień stanowi dochód za  2018  rok, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie 

utraconym i uzyskanym); 

b) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny   z 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w 

przypadku uzyskania dochodu  po roku kalendarzowym  poprzedzającym okres 

przyznawania stypendium. 

 

§ 13 

1. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego 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. 

 

2. W przypadku przyznania stypendium socjalnego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do stypendium weryfikuje 

się z uwzględnieniem ust. 1 oraz ust.5.  

 

3. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych 

zmian mających wpływ na prawo do stypendium, w tym na wysokość otrzymywanego 

stypendium oraz o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, student zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia o tym Komisję Stypendialną lub Odwoławczą Komisję 

Stypendialną, pod rygorem uznania stypendium za nienależnie pobrane (w całości lub części). 

 

4. Student, który pobrał nienależnie stypendium socjalne zobowiązany jest do jego zwrotu. Za 

nienależnie pobrane stypendium socjalne uznaje się stypendium: 

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do 

stypendium lub zmniejszenie wysokości przysługującego stypendium albo wstrzymanie 

wypłaty stypendium w całości lub w części,  jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była 

pouczona o braku prawa do ich pobierania; 

b) wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po 

ustaleniu, że wystąpiły okoliczności o których mowa w ust. 1 i ust. 5; 

c) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych 

przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to stypendium; 

d) przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej 

wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo stypendium 

socjalne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku 

wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do stypendium; 

e) stypendium wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji 

przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę 

decyzję. 

5. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego lub 

obniżenie jego wysokości, stypendium nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od 
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miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie 

dochodu. 

 

6. W przypadku utraty dochodu prawo do stypendium socjalnego ustala się od pierwszego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż 

od miesiąca złożenia wniosku o ponowne ustalenie uprawnień do stypendium socjalnego. 

 

 

 

II.    IV DOCHODY, KTÓRE NIE SĄ WLICZANE DO DOCHODU RODZINY 

 

§14 

 

1. Do dochodów rodziny studenta nie są wliczane dochody nieopodatkowane podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów 

wymienionych powyżej w § 1 ust. 5. Będą to np.: 

-świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 

opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne); 

-świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. 

zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.). 

 

2. Ponadto do dochodu nie wlicza się: 

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.); 

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:  

c) -funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

d) -niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

e) -oraz umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

f) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o 

systemie oświaty; 

g) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 21 ust. 1 pkt 40b  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629). 

 

 

V. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 15 

1. Przez pobieranie nauki rozumie się bycie uczniem szkoły lub studentem szkoły wyższej w 

rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych: 

a) poprzez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę 

artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy; 

b) poprzez szkołę wyższą rozumie się: uczelnię, w rozumieniu przepisów ustawy o 

szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników służb społecznych. 

 

2. Poprzez szkoły ponadgimnazjalne rozumie się szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2120896:part=a21u1p40(b)&full=1
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niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach 

wymienionych w lit. e – f. 

b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, 

których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego, 

d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w 

lit. a, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 

f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a, których 

ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminu,  a także umożliwiające  uzyskanie  świadectwa dojrzałości  po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 

g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie 

umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, 

h) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. 

i) Przepisy obowiązują do 31.08.2017 r. 

 

Od 01.09.2017 r. 

Poprzez szkoły ponadpodstawowe rozumie się szkoły, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

 
 


