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Regulamin  

świadczeń dla studentów 

Uczelni Jana Wyżykowskiego 
 

(przyjęty Zarządzeniem nr 22/2021 Rektora UJW z dnia 21 września 2021 r., 

zmieniony Zarządzaniem nr 37/2021 Rektora UJW z dnia 13 grudnia 2021 r.  

oraz Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora UJW z dnia 21 lutego 2022 r.) 

 

(tekst jednolity) 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

Regulamin świadczeń dla studentów, zwany dalej regulaminem jest wprowadzony na podstawie  

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

poz. 478 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

 

§ 2 

Regulamin określa warunki, formy, sposób ustalania wysokości świadczeń, sposób 

dokumentowania sytuacji materialnej studenta, szczegółowe kryteria i tryb przyznawania 

świadczeń, oraz sposób wypłacania świadczeń, tryb powoływania oraz skład komisji stypendialnej  

i odwoławczej komisji stypendialnej, wzory wniosków i oświadczeń, dla studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni Jana Wyżykowskiego.  

 

§ 3 

1. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych może ubiegać się o następujące formy 

świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej:  

1) stypendium socjalne, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3) zapomogę, 

4) stypendium Rektora, 

2. Środki na wypłatę świadczeń opisanych w ust. 1 pkt 1-4 pochodzą z budżetu państwa. 

 

II. ORGAN PRZYZNAJĄCY ŚWIADCZENIA 

 

§ 4 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 przyznaje Rektor.  

2. Na wniosek Samorządu Studenckiego Rektor może przekazać swoje uprawnienia, o których 

mowa w ust. 1, odpowiednio Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  

3. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzję Komisji Stypendialnej lub 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami prawa. 

4. Od decyzji Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej, a w przypadku decyzji Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

przysługuje studentowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli student nie skorzysta 

z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do 

właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję w terminie 30 dni od 

dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który ją wydał. 

5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

6. Odwołanie należy wnosić za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni  

od jej otrzymania.  
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7. Od decyzji o których mowa w ust. 5 i 6 wydanych przez Rektora lub Odwoławczą Komisję 

Stypendialną przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję. 

§ 5 
 

1. Komisję Stypendialną oraz Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród 

pracowników Uczelni oraz studentów delegowanych przez organ Samorządu Studenckiego. 

Studenci stanowią większość składu ww. komisji. Członkowie Komisji Stypendialnej nie mogą 

wchodzić w skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

2. Komisja Stypendialna oraz Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są  

na okres jednego roku akademickiego. 

3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji, o których mowa w ust. 1, wybierani są przez 

członków danej Komisji spośród jej składu, po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów. 

4. Decyzje komisji, o których mowa w ust. 1, zapadają zwykłą większością przy udziale  

co najmniej połowy liczby członków. 

5. Decyzje wydawane przez komisje, o których mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący albo 

działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 

6. Z każdego posiedzenia komisji stypendialnych sporządza się protokół.  

 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 

 

§ 6 

1. Stypendia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, 4 są przyznawane na okres semestru, natomiast 

świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 jest przyznawane nie częściej niż dwa razy  

w roku akademickim, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 51b ust. 3 ustawy. 

2. Świadczenia, o których mowa § 3 przyznawane są studentom posiadającym wpis na semestr 

roku akademickiego, na który ubiegają się o świadczenie. 

3. Świadczenia określone w § 3 ust. 1 są przyznawane na pisemny i udokumentowany wniosek 

studenta. 

4. Student ubiegający się o świadczenie określone w § 3 ust. 1 jest zobowiązany do złożenia  

w dziekanacie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w następujących  terminach: 

a) w semestrze zimowym – do 15 października, 

b) w semestrze letnim – do 15 marca. 

5.  Rektor może zadecydować o innych terminach niż określone w ust. 4. 

6. Stypendia nie przysługują studentom, którzy zostali zawieszeni w prawach studenta. 

 

§ 7 

1. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, przysługują na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.  

2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, tylko na jednym, wskazanym przez niego 

kierunku.  

3. Świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, nie przysługują studentowi posiadającemu 

tytuł zawodowy:  

1)  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;  

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

stopnia.  

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, 

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w 

ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:  

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;  

2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.  
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5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student 

podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 

11 albo 12 semestrów.  

6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry 

na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z 

urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia 

rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, 

inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów 

semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.  

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

zawodowego, świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy 

okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.  

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły 

zawodowe za granicą.  

9. Studentom będącym: 

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia 

na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku  

z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym 

funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub 

zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki  

na podstawie przepisów o służbie  

- nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4. 

 

§ 8 

1. Przyznane studentowi świadczenia określone w § 3 ust. 1 zostają zawieszone z dniem złożenia 

przez studenta wniosku o rezygnację ze studiów, wniosku o urlop od zajęć w Uczelni lub 

wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów. 

2. W okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków studenta o przyznanie innych 

świadczeń. 

3. Decyzja o przyznaniu świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1, wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym student: 

1) został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, 

albo 

2) uzyskał tytuł zawodowy, o którym mowa w  § 7 ust. 3 i ust. 8, albo  

3) upłynął okres o którym mowa w § 7 ust. 4, 5 i 7. 

4. Student ubiegający się o świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1, albo otrzymujący takie 

świadczenia jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o wystąpieniu okoliczności 

powodującej utratę prawa do świadczenia. 

5. Student traci prawo do świadczeń również w następujących przypadkach: 

1) z dniem podjęcia decyzji Dziekana o zmianie wpisu na semestr, w wyniku której student 

skierowany zostaje na urlop od zajęć w Uczelni; 

2) w przypadku ukarania studenta przez komisję dyscyplinarną zawieszeniem w prawach 

studenta – na czas obowiązywania kary; 

3) w przypadku pisemnej rezygnacji z otrzymywanych świadczeń; 

4) gdy uzyskał świadczenia w wyniku podania nieprawdziwych danych. 
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IV. STYPENDIUM SOCJALNE 

 

§ 9 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne 

powiększone o 20 % stawki podstawowej.  

3. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się: niepełnosprawność co najmniej dwóch  

członków gospodarstwa domowego albo pobieranie zasiłku okresowego z pomocy społecznej. 

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 wymagają rzetelnego udokumentowania.  

5. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może zostać przyznane studentowi tylko 

z jednego tytułu. 

 
V. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 10 

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 2021 r. poz. 573 z późn. 

zm.). 

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej 

studenta – według następującego podziału: 

1) kategoria I – lekki stopień niepełnosprawności lub III grupa inwalidów, 

2) kategoria II – umiarkowany stopień niepełnosprawności lub II grupa inwalidów, 

3) kategoria III – znaczny stopień niepełnosprawności lub I grupa inwalidów. 

 

VI. STYPENDIUM REKTORA 

 

§ 11 

1. Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów: 

a) wyróżniające wyniki w nauce i/lub 

b) osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  

co najmniej na poziomie krajowym. 

2. O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student studiów pierwszego stopnia, student 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich nie wcześniej niż po zaliczeniu 

pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4. 

3. 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, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

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

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

4. Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może otrzymać stypendium Rektora, jeżeli 

od ukończenia studiów pierwszego stopnia nie upłynął więcej niż rok akademicki oraz spełnił 

warunki określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 

5. Stypendium Rektora przyznawane jest, po sporządzeniu listy rankingowej, nie więcej niż 10 % 

studentów na danym kierunku. Studentów, o których mowa w ust. 3, nie uwzględnia się przy 

ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu 

pierwszym. 
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6. Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie arytmetycznej średniej ocen oraz liczby 

punktów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe. 

7. Lista rankingowa, o której mowa w ust. 6 tworzona jest łącznie dla wszystkich lat studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych danego kierunku, odrębnie dla studiów I i II stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza 

niż dziesięć, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi. 

8. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów,  

to dodatkowym kryterium decydującym o kolejności w rankingu jest średnia ocen  

z poprzedniego roku studiów, wyliczona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

9. Stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce może być przyznane studentowi, który: 

1) w ostatnim roku akademickim ze wszystkich zaliczeń i egzaminów otrzymał oceny  

nie niższe niż 3,0 (dostateczny) w pierwszym terminie zgodnie z regulaminem studiów; 

2) ma średnią ocen z ostatniego roku akademickiego nie niższą niż 4,00; 

3) nie posiada nierozliczonego wpisu warunkowego z poprzednich semestrów. 

10. Do obliczania arytmetycznej średniej ocen bierze się pod uwagę wszystkie oceny otrzymane 

przez studenta w ciągu poprzedniego roku akademickiego na danym kierunku i formie.  

W  przypadku studenta I roku studiów drugiego stopnia do obliczania arytmetycznej średniej 

ocen bierze się pod uwagę wszystkie oceny otrzymane przez studenta (z wyłączeniem ocen  

za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy): 

1) w ciągu ostatnich dwóch zaliczonych semestrów – w przypadku, gdy studia pierwszego 

stopnia trwały 3 lata;  

2) w ciągu ostatniego zaliczonego semestru – w przypadku, gdy studia pierwszego stopnia 

trwały 3,5 roku. 

11. Studenci, którzy zaliczyli poprzedni rok studiów na innej uczelni, zobowiązani są dołączyć  

do wniosku o stypendium Rektora zaświadczenie o wysokości średniej ocen, z zastrzeżeniem,  

że do obliczania średniej ocen stosuje się przepisy ust. 10. W przypadku ubiegania się  

o stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce zaświadczenie musi również 

potwierdzać, że student w poprzednim roku studiów ze wszystkich zaliczeń i egzaminów 

otrzymał oceny nie niższe niż 3,0 (dostateczny) w pierwszym terminie. 

12. Studenci, o których mowa w ust. 3, zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium Rektora 

dokument potwierdzający osiągnięcia, o których mowa w ust. 3.  

13. Stypendium Rektora z tytułu osiągnięć naukowych może zostać przyznane studentowi studiów 

pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który odpowiednio w ciągu 

ostatniego roku akademickiego wykazał się następującymi osiągnięciami: 

 

Lp. 
Rodzaj osiągnięcia naukowego 

w poprzednim roku akademickim 
Liczba pkt 

Sposób 

udokumentowania 

1. aktywna praca wykonywana w kole naukowym 0,50 

potwierdzenie 

opiekuna koła, opis 

formy aktywności 

2. pełniona funkcja w kole naukowym 0,15 

potwierdzenie 

opiekuna koła ze 

wskazaniem rodzaju 

pełnionej funkcji 

3. 

udokumentowany udział w pracach naukowo-badawczych 

prowadzonych w uczelni macierzystej lub w innym ośrodku 

naukowym, w tym w projektach badawczych, grantach 

0,60 

potwierdzenie 

kierownika oraz opis 

formy aktywności  

4. 

zaliczone studia w innej uczelni w ramach stypendium 

zagranicznego (np. ERASMUS+) lub krajowych programów 

międzyuczelnianych 

0,80 zaświadczenie 

5. odbyty staż naukowy 0,60 zaświadczenie 

6. 
studia równoległe na drugim kierunku studiów w uczelni 

macierzystej lub innej uczelni 
0,50 zaświadczenie 
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7. 

odbyte praktyki lub staże (poza naukowymi), ukończone kursy lub 

warsztaty (poza językowymi), ukończone formy kształcenia (np.: 

studia podyplomowe), odbyte praktyki na zasadzie wolontariatu; 

osiągnięcia wymienione w niniejszym punkcie muszą być zgodne 

z kierunkiem studiów odbywanych przez studenta; do osiągnięć 

wymienionych w tym punkcie nie wlicza się obowiązkowych 

praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów dla 

danego kierunku; 

0,25 
zaświadczenie, 

dyplom 

8. 

certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co 

najmniej na poziomie: C1 (np.: LCCI, CAE, TCE5, DALF C1, 

ZMP, CELI4) lub C2 (np.: LCCI, CPE, TCF6, DALF C2, ZOP, 

CELI5) 

0,60 

certyfikat uzyskany  

w poprzednim roku 

akademickim 

9. 
artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym (autorstwo lub 

współautorstwo) 
1,00 

strony zawierające 

nazwisko autora, tytuł, 

nazwę publikatora, 

datę i miejsce wydania 

dzieła; albo 

potwierdzenie 

wydawnictwa 

10. 
recenzowana monografia naukowa (autorstwo lub 

współautorstwo) 
2,00 

11. rozdział w monografii naukowej 1,00 

12. publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym 0,70 

strona lub strony 

zawierające nazwisko 

autora, tytuł, nazwę 

publikatora, datę i 

miejsce wydania 

dzieła; albo 

potwierdzenie 

organizatora lub 

dyplom 

13. czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej 0,70 

14. czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej 0,50 

15. 
poster naukowy, plakat naukowy przygotowany na naukową 

konferencję międzynarodową 
0,60 

16. 
poster naukowy, plakat naukowy przygotowany na naukową 

konferencję ogólnopolską 
0,40 

17. 
otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym 

konkursie/festiwalu/konferencji naukowej/olimpiadzie 
0,80 

18. 
otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskim 

konkursie/festiwalu/konferencji naukowej/olimpiadzie 
0,70 

19. 

indywidualne lub zespołowe dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie 

Patentowym RP wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na 

wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z 

rejestracji na wzór przemysłowy  

3,00 
nr i nazwa patentu 

(wyciąg z ewidencji) 

20. 
współorganizacja np.: konferencji naukowej lub seminarium 

naukowego 
0,15 

zaświadczenie  

organizatora 

Bez względu na liczbę osiągnięć ujętych w poszczególnych pozycjach liczba punktów naliczana jest jednokrotnie. 

 

14. Stypendium Rektora za osiągnięcia artystyczne może zostać przyznane studentowi studiów 

pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który odpowiednio w ciągu 

ostatniego roku akademickiego wykazał się następującymi osiągnięciami: 

 

Lp. 
Rodzaj osiągnięcia artystycznego 

w poprzednim roku akademickim 

Liczba 

pkt 

Sposób 

udokumento-

wania 

1. indywidualna publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) 1,00 

dyplom, 

certyfikat, 

zaświadczenie 

inne dokumenty 

potwierdzające 

udział. 

2. zespołowa publikacja dzieł artystycznych (np. albumy, płyta) 0,70 

3. 
prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub 

placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym- indywidualna  
0,80 

4. 
prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub 

placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym- zespołowa 
0,40 

5. 

prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. 

w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym - 

indywidualna 

0,50 

6. 

prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. 

w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym - 

zespołowa 

0,25 

7. 
otrzymanie  nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym - 

indywidualnie 
1,00 

8. 
otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym - 

zespołowo 
0,70 
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9. 
otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim - 

indywidualnie 
0,70 

10. otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim - zespołowo 0,35 

 

15. Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane studentowi studiów 

pierwszego, drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, który odpowiednio  

w ciągu ostatniego roku akademickiego wykazał się następującymi osiągnięciami: 
 

Lp. 
Osiągnięcia sportowe - 

ranga zawodów 

Punktacja za uzyskane miejsce Sposób 

udokumento-

wania miejsce                

1 

miejsce   

2 

miejsce 

3 

miejsce 

4 

miejsce 

5 
udział 

1. 

Igrzyska Olimpijskie lub 

Paraolimpijskie lub 

Mistrzostwa Świata lub 

Mistrzostwa Europy lub 

Uniwersjada 

 

 

5,00 

 

 

4,90 

 

 

4,80 

 

 

4,70 

 

 

4,60 

 

 

4,00 

Potwierdzenie 

właściwego 

przedstawi-

ciela związku 

sportowego 

lub 

organizatora 

2. 

Akademickie Mistrzostwa 

Świata lub Akademickie 

Mistrzostwa Europy 

 

4,50 

 

4,40 4,30 4,20 4,10 3,00 

3. Mistrzostwa Polski 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 2,50 

4. 
Akademickie Mistrzostwa 

Polski 

 

3,90 

 

3,80 

 

3,70 

 

3,60 

 

3,50 

 

2,00 

5. 
mistrzostwa województwa 

(osiągnięcia indywidualne) 

 

3,00 

 

2,90 

 

2,80 

 

- 

 

- 

 

- 

6. 

mistrzostwa województwa 

(osiągnięcia w grach 

zespołowych) 

 

2,50 

 

2,40 

 

2,30 

 

- 

 

- 

 

- 

7. 

czynny udział w grach 

zespołowych Ekstraklasy i 

I ligi          

     
 

1,50 

8. 
czynny udział w grach 

zespołowych II ligi            
     

 

1,10 

9. 
czynny udział w grach 

zespołowych niższych lig          
0,9 0,8 0,7   0,40 

W przypadku rywalizacji na różnych szczeblach rozgrywek w danej dyscyplinie sportowej pod uwagę brany jest 

wynik sportowy, który zgodnie z powyższą tabelą jest wyżej punktowany. 

 

16. Szczegółowej oceny osiągnięć opisanych w niniejszym paragrafie dokonuje Rektor. 

  
X. DOKUMENTOWANIE DOCHODÓW  

 

§ 12 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, który ubiega się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:  

1) studenta; 

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada 

w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu  

na wiek; 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez 

względu na wiek. 

Liczbę osób w rodzinie studenta ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku. 

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu nie uwzględnia się konkubenta studenta (także w przypadku 

posiadania wspólnego dziecka), konkubenta rodzica studenta, a także małżonka rodzica 
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studenta, nie będącego rodzicem studenta w znaczeniu prawnym (tj. rodzica biologicznego lub 

rodzica z przysposobienia), opiekunem prawnym lub faktycznym studenta – nawet jeśli 

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe ze studentem lub ma wspólne dzieci z rodzicem 

studenta. 

3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się  

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

o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem ust. 1, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza 

się: 

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

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

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów  

o systemie oświaty; 

4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne 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 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.). 

4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez 

osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3: 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  

i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących 

przesłanek: 

a) ukończył 26. rok życia, 

b) pozostaje w związku małżeńskim, 

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub  

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 pkt 1, 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. 

5. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala się  

w szczególności na podstawie: 

1) oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny,  

do której zalicza się osoby, o których mowa w ust. 1; 

2) zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym przez studenta i członków 

rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium, 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach 

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

dochodowym od osób fizycznych, zawierających informacje o: wysokości dochodu, 

wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości 

należnego podatku, kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia  

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

3) zaświadczeń z urzędu skarbowego bądź oświadczeń studenta i członków rodziny, którzy 

ukończyli 18 lat i nie uzyskują dochodów, że nie uzyskały dochodu podlegającego 
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opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo nie złożyły zeznania 

podatkowego (oświadczenie należy złożyć na załączniku nr 1 do regulaminu); 

4) zaświadczeń albo oświadczeń członków rodziny o wysokości należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się 

o stypendium (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do regulaminu); 

5) oświadczeń członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres ubiegania się o stypendium (wzór oświadczenia określa załącznik nr 3  

do regulaminu); 

6) zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego studenta lub 

członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres ubiega się o stypendium, zawierającego informacje 

odpowiednio o:  

a) formie opłacanego podatku, 

b) wysokości przychodu, 

c) stawce podatku, 

d) wysokości opłacanego podatku; 

7) zaświadczenia właściwego organu gminy, nakazu płatniczego albo oświadczenia  

o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium 

(wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do regulaminu); 

8) kopii umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się  

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej 

stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 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; 

9) kopii umowy o wniesieniu wkładów gruntowych, w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

10) kopii decyzji organu emerytalno-rentowego o przyznaniu emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej z podaniem wysokości świadczenia; 

11) kopii decyzji lub zaświadczenia z właściwego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku 

przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1818) - z centrum usług społecznych, o wysokości  

i okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego; 

12) zaświadczenia właściwego urzędu o wysokości dochodów członka rodziny studenta 

uzyskanych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszonych odpowiednio  

o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie to obowiązuje osoby, 

które legalnie pracowały poza granicami kraju. Oprócz zaświadczenia o dochodach 

uzyskanych za granicą osoby te dołączają także zaświadczenie z urzędu skarbowego  

o dochodach uzyskanych w Polsce. 

13) kopii decyzji właściwego organu przyznającej zaliczkę alimentacyjną; 

14) kopii decyzji właściwego organu przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego,  

z określeniem jego wysokości; 

15) kopii odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbzha4tqltqmfyc4njqgy2dsnjthe
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ugody sądowej, lub odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 

16) przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych 

alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub 

ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

17) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je  

w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 

zawartej przed mediatorem: 

a) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów, lub 

b) informacji właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu 

tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia 

lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 

dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

18) innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym: 

a)  kopii skróconych odpisów aktów urodzenia rodzeństwa studenta, dzieci studenta lub 

dzieci jego współmałżonka, w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym;  

b)  kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w rodzinie studenta, w przypadku gdy 

ojciec jest nieznany; 

c) kopii orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydanego 

przez właściwy organ – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko 

niepełnosprawne; 

d) zaświadczenia szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w tym szkoły wyższej, 

rodzeństwa studenta, dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do ukończenia przez 

nie 26 roku życia (wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do regulaminu); 

e) kopii odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo 

kopii odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka –  

w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 

f) kopii aktu zgonu rodzica studenta; 

g) zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu studenta lub członka rodziny studenta 

jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku bądź oświadczenia 

o niezarejestrowaniu studenta lub członka rodziny w urzędzie pracy (oświadczenie należy 

złożyć na załączniku nr 1 do regulaminu); 

h) kopii odpisu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o ustalenie 

alimentów; 

i)  kopii odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców  

do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 

j) kopii odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką 

naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się 

okresach; 

k) zaświadczenia z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie o pobycie członka 

rodziny w tej instytucji; 

l) zaświadczenia właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia 

członka rodziny studenta; 

ł) kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie 

lub zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego  

o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 
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m) kopii orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

 n) kopii orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

6. Sytuację rodzinną i dochodową studenta i rodziny studenta mogą przedstawiać również inne 

dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 

7. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  

o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten 

ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości 

przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 333 z późn. zm.). W przypadku, uzyskiwania 

dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

8. W przypadku, gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie 

uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie. 

9. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza 

rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej 

osoby w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium. 

10. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres ubiegania się o stypendium lub po tym roku, ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się 

dochodu utraconego. 

11. Jeśli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie  

od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia dokumentów potwierdzających utratę dochodu. 

12. Utrata dochodu – oznacza utratę dochodu spowodowaną: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 

2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

4) utratą 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 31.01.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

419, z późn. zm.); 

5) 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  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.) lub art. 36aa ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

7) utratą 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;  

8) utratą świadczenia rodzicielskiego; 

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników; 

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
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11) obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-

19, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z tego tytułu jest uwzględniana, przy ustalaniu 

prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r. 

12) utratą dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z tego tytułu jest 

uwzględniana, przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r. 

13. W celu udokumentowania utraty dochodu student zobowiązany jest dołączyć do wniosku 

o stypendium socjalne: 

1) wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego przy ustalaniu dochodu uprawniającego  

do pobierania stypendium socjalnego (załącznik nr 6 do regulaminu) oraz 

2) świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu lub inny dokument potwierdzający 

fakt utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu wydany przez odpowiednie organy 

i instytucje (np. pracodawca, ZUS); 

3) w przypadku osiągania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – 

zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej. 

14. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

ubiegania się o stypendium, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód 

dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest 

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

15. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

ubiegania się o stypendium, jego dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego  

o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub 

weryfikowane jest prawo do stypendium. 

16. W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium lub obniżenie jego 

wysokości, stypendium nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości od miesiąca 

następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. 

17. Uzyskanie dochodu – oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego; 

2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym 

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

5) 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; 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; 

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 



 13  

10) uzyskaniem dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że uzyskanie dochodu z tego 

tytułu jest uwzględniane, przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 

października 2022 r. 

18. W celu udokumentowania uzyskania dochodu student zobowiązany jest dołączyć do wniosku: 

1) wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego przy ustalaniu dochodu uprawniającego  

do pobierania stypendium socjalnego (załącznik nr 7 do regulaminu) oraz  

2) zaświadczenie płatnika dochodu lub inny dokument potwierdzający fakt uzyskania 

dochodu wydany przez odpowiednie organy i instytucje (np. pracodawca, ZUS); 

3) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 

miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium; 

4) 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 ubiegania się  

o stypendium; 

5) w przypadku uzyskania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – dokument 

potwierdzający fakt rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

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

innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, jeżeli 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. 

20. Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest dodatkowo 

udokumentować swoją sytuację materialną, bądź też złożyć oświadczenie dotyczące sytuacji 

materialnej studenta lub jego rodziny (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1  

do regulaminu). 

21. Jeżeli dochód nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, student zobowiązany jest do dołączenia do wniosku  

o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej,  

a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1818) - z centrum usług społecznych, o sytuacji 

dochodowej  

i majątkowej studenta i rodziny studenta. 

22. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 21 organ 

przyznający świadczenie odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi,  

z zastrzeżeniem ust. 23. 

23. Organ przyznający stypendium może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku,  

o którym mowa w ust. 22, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium 

socjalnego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 21 były uzasadnione oraz student 

udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

24. Nadzór nad sposobem udokumentowania przychodu sprawuje Rektor, przy czym ciężar 

udowodnienia danych zawartych we wniosku spoczywa na studencie-wnioskodawcy.  

25. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zachodzących w składzie lub dochodach 

rodziny, bądź też innych okoliczności mających wpływ na prawo do pobierania stypendiów, 

student zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie organ przyznający 

świadczenie w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbzha4tqltqmfyc4njqgy2dsnjthe
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26. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium socjalnego powinny być 

uwierzytelnione przez pracownika dziekanatu przyjmującego wniosek, notariusza lub instytucję, 

która wydała dokument.  

27. W przypadku gdy uwierzytelnienia dokumentu, o którym mowa w ust. 26, dokonuje pracownik 

dziekanatu przyjmujący wniosek, student jest obowiązany przedłożyć do wglądu oryginał 

dokumentu.  

XI. ZAPOMOGA 

 

§ 13 

1. Zapomogę można przyznać studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej na skutek: 

1) nieszczęśliwego wypadku, 

2) choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny, 

3) śmierci najbliższych członków rodziny, 

4) kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta przedmiotów pierwszej potrzeby, 

5) utraty dochodów, 

6) nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji 

materialnej. 

2. Składając wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności 

stanowiących podstawę wniosku. Wniosków nieudokumentowanych nie rozpatruje się. 

3. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są: 

1) dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

2) zaświadczenia lekarskie, 

3) zaświadczenia policji, 

4) inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisane 

we wniosku. 

4. Zapomoga jest jednorazowym świadczeniem dla studentów przyznawanym w formie pieniężnej. 

5. Zapomogę student może otrzymać nie więcej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego,  

z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 51b ust. 3 ustawy. 

6. Student może otrzymać zapomogę tylko raz z tytułu tego samego zdarzenia. 

7. Zapomogę przyznaje się z przyczyn, określonych w ust. 1, zaistniałych co do zasady w trakcie  

6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 14 

1. Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium Rektora, przyznaje 

się według kategorii i stawek ustalanych co semestr przez Rektora w porozumieniu  

z samorządem studenckim. 

2. Kategorie i stawki stypendiów, o których mowa w ust. 1 mogą ulegać zmianom w zależności  

od kwot dotacji pozyskanych przez Uczelnię. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student składa wraz z dokumentami  

na formularzu określonym w załączniku nr 8 do regulaminu.  

4. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora student składa na formularzu określonym  

w załączniku nr 9 do regulaminu.  

5. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych student składa na formularzu 

określonym w załączniku nr 10 do regulaminu.  
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6. Wniosek o przyznanie zapomogi student składa na formularzu określonym w załączniku nr 11 

do regulaminu.  

7. Do wniosku o przyznanie którejkolwiek z form świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej 

student każdorazowo dołącza oświadczenie o dotychczasowych studiach oraz nie pobieraniu 

świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów, którego wzór stanowi załącznik nr 12  

do regulaminu oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, którego wzór stanowi 

załącznik nr 13 do regulaminu. 

 

§ 15 

1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego 

członka rodziny za ostatni rok podatkowy (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia), poprzedzający rok 

akademicki, na który stypendium ma być przyznane. 

2. Przy określaniu średniego dochodu miesięcznego netto przypadającego na jednego członka 

rodziny należy wykazać kwotę, wyrażoną w pełnych złotych, pomijając grosze, wyliczoną  

na podstawie przedstawionych dokumentów. 

3. Świadczenia pomocy materialnej przyznane na okres jednego semestru przysługują  

w miesiącach: 

1) w semestrze zimowym: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, 

2) w semestrze letnim: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. 

4. Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  

wskazany przez studenta, w trybie miesięcznym w terminach od 10 do końca danego miesiąca. 

 

§ 16 

Łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 4 nie może być wyższa 

niż 38 % wynagrodzenia profesora. 

 

§ 17 

1. O podziale środków na poszczególne stypendia, kategorie i stawki świadczeń,  

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 decyduje Rektor w porozumieniu z samorządem 

studenckim. 

2. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim ustala wysokość dochodu na osobę  

w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. 

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

socjalne nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), oraz 

wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.). 

 

§ 18 

1. O świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą ubiegać się studenci 

cudzoziemcy przyjęci na studia przed 1 października 2019 r., którzy podejmują i odbywają 

studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, tj.:  

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;  

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także 

członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia  

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;  
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6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia  

na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 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 2020 r. poz. 35 z późn. zm.);  

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

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

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo 

stałego pobytu;  

9) posiadający ważną Kartę Polaka. 

2. Cudzoziemcy przyjęci na studia przed 1 października 2019 r., którzy posiadają kartę pobytu  

z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu 

wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać 

studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie 

przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych  

i zapomogi. 

3. Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia od 1 października 2019 r.,  

są uprawnieni do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę  

lub stypendium Rektora. 

4. O przyznanie stypendium socjalnego mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy: 

1) posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,  

2) posiadają zezwolenie 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 o cudzoziemcach,  

3) posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony 

uzupełniającej na terytorium RP,  

4) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej 

na poziomie biegłości językowej C1,  

5) posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,  

6) są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,  

7) posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  

w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, lub przebywają  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy  

lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

5. Dokumenty wymagane w regulaminie, studenci cudzoziemcy składają przetłumaczone na język 

polski przez tłumacza przysięgłego. 

 

§ 19 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym 

dalej RODO informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego  

z siedzibą przy ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice. 

2) Administrator powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu (76) 746 53 33 lub adresem e-mail: kodo@ujw.pl. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. a, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):  

a) Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( w tym danych o stanie 

zdrowia, stopniu niepełnosprawności) do celów zainicjowania postępowania w sprawie 

rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń: tj. stypendium socjalnego, stypendium 

dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium Rektora.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia i rozpatrzenia 

Pani/Pana wniosku o przyznanie świadczeń. W przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwe zrealizowanie ww. celów.   

b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym, polegającego na zapewnieniu studentom 

wsparcia materialnego, zgodnie z art. 86-95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, art. 281 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana 

Wyżykowskiego.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o przyznanie świadczeń, 

b) prawo dostępu do treści swoich danych,  

c) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

d) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –  

w przypadkach przewidzianych prawem, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

§ 20 

Od nieterminowo wypłacanych świadczeń opisanych w § 3 ust. 1 pkt 1-4 nie przysługują odsetki ani 

inne formy rekompensat. 

§ 21 

Warunkiem przyznawania świadczeń dla studentów jest posiadanie przez Uczelnię środków na ten 

cel. 

§ 22 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

 

 
 

Samorząd Studencki        Rektor
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Załącznik nr 1 
 

 

…………………………………….             ……………………. , dnia ……………… 
   Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie Miejscowość 
 

 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 
 

 

 

Oświadczenie 

dotyczące sytuacji materialnej studenta lub jego rodziny  
 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2 oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej 

oświadczam, co następuje: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………… 
podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik nr 2 

 

 

…………………………………….             ………………….. , dnia ……………… 
   Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie     Miejscowość 

 

 

 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 
 

 

 

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium 

 

 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ...................... wysokość składki na ubezpieczenie 

zdrowotne wyniosła .................. zł ............... gr. 

 

 

 

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje 

są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

 

 

                                                                            

                                                                                                ….…………………………… 
                                                                                                                                                     podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 3 

 

…………………………………………              ………………… , dnia ………………… 
 Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie                                                                        Miejscowość 
 

 

 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 

 

 

Oświadczenie 

członka rodziny o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu*) podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

ubiegania się o stypendium 
 

 Oświadczam, że w roku kalendarzowym ………………. uzyskałam/-em dochód w wysokości 

………………. zł ………….gr., słownie …………………………………..….............................. 

………………………… z tytułu: 

 

1. gospodarstwa rolnego**) - ………..…….. zł (powierzchnia gospodarstwa w ha 

przeliczeniowych ………); 

2. ………………………………………………………………………….……………… 

3. ………………………………………………………………………….……………… 

4. ………………………………………………………………………….……………… 

 Oświadczam, że w roku kalendarzowym ………………… nie uzyskałam/-em dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje 

są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

 

 

……………………………………  
  podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
*)  należy zapoznać się z pouczeniem na drugiej stronie 
**) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x kwota 
miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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POUCZENIE 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ze zm.): 

- 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, 

- świadczenia 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 rud 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 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 ma służyć 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. 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, 
- 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, 

- alimenty na rzecz dzieci, 

- stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), stypendia sportowe przyznawane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznawane uczniom lub studentom,  

- 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 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. 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, 
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek 

dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia 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, 

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

-     świadczenia, o których mowa w art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

-     kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
-     świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach   

represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 319 z późn. zm.),  

-    świadczenie rodzicielskie, 
-    zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

-    stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca, 

-    przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

-    przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

-   przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art . 27 i art. 

30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

-    dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 
21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 

ust. 7a. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1418789&full=1
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(imię i nazwisko) 
 

(nazwa i adres szkoły) 

Załącznik nr 4 

 

 

…………………………………….              ………………….. , dnia …………… 
                   Imię i nazwisko studenta      Miejscowość 

 

……………………………………. 
                              Nr albumu 

 

 

 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 

 

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa studenta, dzieci studenta lub dzieci 

jego współmałżonka do szkoły/szkoły wyższej*) 

 
 

Oświadczam, że .......................................................... uczęszcza w roku szkolnym/akademickim*) 

................. / .................. do szkoły/szkoły wyższej* .............................................................................. 

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

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

 

Planowa data ukończenia szkoły/szkoły wyższej*)……………….….………………........................ r. 
                                                                                                        (dzień –miesiąc-rok) 

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje 

są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

 

 

 
 ….…………………………… 
                                                                                                                                                                            podpis studenta 
*  niepotrzebne skreślić 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 5 

 

 

…………………………………….                 ………………….. , dnia …………… 
    Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie      Miejscowość 

 

 

 

 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 

 

 

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej 

w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium 

 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ..................... powierzchnia gospodarstwa rolnego 

(wykazanego we wniosku o stypendium) w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosi 

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

 

 

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje 

są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

 

 

 
 ….…………………………… 
                                                                                                                                                     podpis osoby składającej oświadczenie 

 

                                                           
1 „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 ”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 6 
 

…………………………………….               ………………… , dnia …………… 
                      Imię i nazwisko studenta    Miejscowość 
 

……………………………………. 
                              Nr albumu 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 
 

Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego przy ustalaniu dochodu 

uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego  
 

Proszę o ustalenie dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego z uwzględnieniem 

utraconego dochodu …………………………………………………, z tytułu (zaznaczyć odpowiednio): 

                                                                imię i nazwisko osoby, która dochód utraciła 

 uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, 

 utraty zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej lub rodzicielskiego 

świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 o rodzicielskim 

świadczeniu uzupełniającym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 419 z późn. zm.),  

 wykreślenia z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w 

rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 266 z późn. zm.) lub artykuł 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), 

 utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 

po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 

świadczeń lub utraty świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 

 utraty świadczenia rodzicielskiego, 

 utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 utraty stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z 

tego tytułu jest uwzględniana, przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r. 

 utraty dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że utrata dochodu z tego tytułu jest uwzględniana, 

przy ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r. 

 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na podstawie art. 

286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że 

zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

 

         ……………………...…….. 
  podpis studenta 

Pouczenie: 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 13 pkt 2-3 regulaminu. 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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          imię i nazwisko osoby, która dochód uzyskała 

 

Załącznik nr 7 

 

…………………………………….                             ……………………. , dnia ……………… 
                      Imię i nazwisko studenta        Miejscowość 
 

……………………………………. 
                              Nr albumu 

                Uczelnia Jana Wyżykowskiego 

 

Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego przy ustalaniu dochodu uprawniającego 

do pobierania stypendium socjalnego  
 

Proszę o ustalenie dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego z uwzględnieniem uzyskanego dochodu 

…………………………………………………,  z tytułu (zaznaczyć odpowiednio): 

 

 zakończenia urlopu wychowawczego, 

 uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 uzyskania 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, 

 rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia 

w rozumieniu art. 1b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36 aa ust. 1 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

 uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 uzyskania świadczenia rodzicielskiego, 

 uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 uzyskania stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 uzyskania dodatku solidarnościowego, z zastrzeżeniem, że uzyskanie dochodu z tego tytułu jest uwzględniane, przy 

ustalaniu prawa do stypendium, tylko do dnia 31 października 2022 r. 
 

Powyższy dochód to (zaznaczyć odpowiednio): 

 dochód uzyskany w roku poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium: 

      - wysokość uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium     

         .…………….zł netto  

      - liczba miesięcy, w których dochód był uzyskiwany …………….. 

 dochód uzyskany po roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium: 

      - wysokość dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty: ………....... zł netto 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1  kk2  

oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem 

świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

         

                                                                                                                                ……………………...…….. 
  podpis studenta 

 

Pouczenie: 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 18  pkt 2-5  regulaminu. 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 8 

Wniosek o przyznanie stypendium 
 
1. (     ) Socjalnego 

(     ) powiększonego z tyt. niepełnosprawności co najmniej dwóch  członków 

gospodarstwa domowego,  

(     ) powiększonego z tyt. pobierania zasiłku okresowego z pomocy społecznej. 

 

 

na semestr zimowy/letni* w roku akad. 20…. /20…. . 
 

Dane dotyczące studenta: 

 

Imię i nazwisko ...………………………..…………………………, PESEL …...…...…...……..…….….…., 

Wydział …………………...…………., studia ……. stopnia, kierunek ….……………………………, 

specjalność……………………………………………., forma …………..………, nr albumu……………. 

rok studiów …………….,  

Adres zamieszkania:   miejscowość ..………..………………..…, gmina ………...……...…….….., 

powiat…………………………………..…, ul. ……………………………………..…………………......… 

 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przelane stypendium ……….………………………………..…... 

                          

 

Czy student jest samodzielny finansowo (zgodnie z § 12 regulaminu)?    (     ) tak   (     ) nie 

 

Czy student prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami lub jednym z nich ?  (    ) tak  (    ) nie 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej 

wymienionych osób, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, których dochody netto za ostatni rok 

podatkowy potwierdzone są w załączonych dokumentach: 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Wiek 

 (lata) 

Stopień 

pokre-

wieństwa 

Rodzaj załączanego 

dokumentu 

Dochód netto 

za ostatni rok 

podatkowy 
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Łączny dochód netto rodziny za ostatni rok podatkowy ..……………………………………………………. 

 

Miesięczny dochód netto rodziny  ……………………………………………………………………………. 

 

Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  .………….……...…..……….………. 

 

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego ……….…..…..….........…… 

 

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………..………………. 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej 

oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń 

dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uczelni o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 

prawo do pobierania stypendiów. 
 

 

……………………………..……...........                                               …..……..……………………………  
             (data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                                     (podpis studenta) 

 

 

 
 

 

……………………………………………………… 
            (data przyjęcia wniosku,  podpis pracownika Uczelni) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić.  
 

 

Uwaga:  

 

Zasady przyznawania stypendiów określone są w „Regulaminie świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego”.  

Z regulaminem tym należy się bezwzględnie zapoznać przed wypełnieniem wniosku. 

 

 

Wypełnia Uczelnia: 

Posiada wpis na semestr, na który ubiega się o stypendium (     ) tak   (     ) nie 

 

………………………………………… 
                    ( podpis pracownika Uczelni) 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 9 

Wniosek o przyznanie stypendium 
 

1. (     ) Rektora  za: 

(     ) uzyskanie wyróżniających wyników w nauce  

(     ) osiągnięcia naukowe 

(     ) osiągnięcia artystyczne  

(     ) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

   

na semestr zimowy/letni* w roku akad. 20.…/20…. 
 

 

Dane dotyczące studenta: 

 

Imię i nazwisko ...………………………..…………………………, PESEL …...…...……..………….……., 

Wydział ……………..………...…………., studia …… stopnia,  kierunek ….…………………….………, 

specjalność………………………………………, forma ……………..……..…, nr albumu …..…….……, 

rok studiów ………….,  

Adres zamieszkania:   miejscowość ..………..……………………..…, gmina ……………..……...……….., 

powiat…………………………………..…, ul. ……………………………………..………………….....… 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przelane stypendium ……….……………………………….…... 

                          

 

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen za ostatni rok akademicki 20.…/20.… wynosi …….……..…..  

 

Wnioskuję o uwzględnienie moich następujących osiągnięć (na podst. załączonych dokumentów):  

 

Lp. 
Rodzaj osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego 

w poprzednim roku akademickim 

Liczba 

pkt 

Sposób 

udokumento-

wania 
1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Średnia ocen 

(a) 

Suma punktów 

za osiągnięcia 

naukowe 

(b) 

Suma punktów 

za osiągnięcia 

artystyczne 

(c) 

Suma punktów 

za osiągnięcia 

sportowe 

(d) 

Łączna liczba 

punktów 

(a+b+c+d) 

Miejsce  

na liście 

rankingowej 

kierunku 

      

KRYTERIUM DODATKOWE: Średnia ocen z poprzedniego roku 

studiów, wyliczona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 

(wypełnia Uczelnia w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu) 

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej 

oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń 

dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uczelni o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 

prawo do pobierania stypendiów. 

 
 

……………………………..……...........                                               …..……..…………………………… 
            (data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                                      (podpis studenta) 

 

 

 
 

…………………………………………………….. 
            (data przyjęcia wniosku,  podpis pracownika Uczelni) 

 

 

* niepotrzebne skreślić.  
 

Uwaga: zasady przyznawania stypendiów określone są w „Regulaminie świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego”.  

Z regulaminem tym należy się bezwzględnie zapoznać przed wypełnieniem wniosku. 

 

Wypełnia Uczelnia: 

Posiada wpis na semestr, na który ubiega się o stypendium  (     ) tak   (     ) nie  

W ostatnim roku akademickim zaliczył wszystkie przedmioty w pierwszym terminie       (     ) tak   (     ) nie 

Student posiada nierozliczony wpis warunkowy z poprzednich  semestrów (     ) tak   (     ) nie    

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         ……………………………… 
                                   (podpis pracownika Uczelni) 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 10 

Wniosek o przyznanie stypendium  

dla osób niepełnosprawnych 
 
na  semestr zimowy/letni* w roku akad. 20.…/20.… 

 

Dane dotyczące studenta: 

 

Imię i nazwisko ...………………………..…………………………, PESEL …...…...…...………….………, 

Wydział …………………...…………., studia …… stopnia, kierunek ….……………………………, 

specjalność ……………………………………….., forma ……….………..…..., nr albumu……….……, 

rok studiów …….,  

Adres zamieszkania:   miejscowość ..…………..…..………………..…, gmina ……...……...……...………, 

powiat……………………………..……..…, ul. ………………………………………………………..…… 

Stopień  niepełnosprawności / grupa inwalidów*…………………………………………………………... 

……………………….określony w załączonym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności lub decyzji ZUS. 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przelane stypendium ……….……………………………….…... 

                          

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej 

oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń 

dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uczelni o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 

prawo do pobierania stypendium. 

 
……………………………..……...........                                                         …..……..…………………………… 
            (data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                                              (podpis studenta) 

 
 

                        

…………………………………………………………………….. 
            (data przyjęcia kompletnego wniosku,  podpis pracownika Uczelni) 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga:  

Zasady przyznawania stypendiów określone są w „Regulaminie świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego”. 

Z regulaminem tym należy się bezwzględnie zapoznać przed wypełnieniem wniosku. 

 
Wypełnia Uczelnia: 

 

Posiada wpis na semestr, na który ubiega się o stypendium (     ) tak   (     ) nie 

 

                                                                                                                                 ………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                          ( podpis pracownika Uczelni) 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 11 
 

Wniosek o przyznanie zapomogi 
 
w rok akad. 20.…/20.… 

 

Dane dotyczące studenta: 

 

Imię i nazwisko ...………………………..…………………………, PESEL …...…...…...………….………, 

Wydział …………………...…………., studia …… stopnia,  kierunek ….……………………………, 

specjalność ………………………………………, forma ……….………..…..., nr albumu………….……, 

rok studiów ……..….,  

Adres zamieszkania:   miejscowość ..…………....………………..…, gmina …………....……...………, 

powiat…………………………………..…, ul. ……………………………………………………………… 

 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przelana zapomoga ……….……………………………….…... 

                          

 

Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej 

oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń 

dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 
 

……………………………..……...........                                                         …..……..…………………………… 
            (data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                                              (podpis studenta) 

 

 
 

 

…………………………………………………………………….. 
            (data przyjęcia kompletnego wniosku,  podpis pracownika Uczelni) 

 
 

Uwaga:  

Zasady przyznawania zapomogi określone są w „Regulaminie świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego”.  

Z regulaminem tym należy się bezwzględnie zapoznać przed wypełnieniem wniosku. 
 

Załączniki: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………….…………………………………………………………………. ……… 

3. ………………………………….………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
Wypełnia Uczelnia: 

 

Posiada wpis na semestr, na który ubiega się o stypendium (     ) tak   (     ) nie 

 

 

                                                                                                                               …………………………………………    
                                                                                                                                                                      ( podpis pracownika Uczelni) 

 

 

                                                           
1 „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”. 

 
2 „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”. 
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Załącznik nr 12 

 

…………………………………….                 …………………. , dnia …………… 
                    Imię i nazwisko studenta Miejscowość 

 

……………………………………. 
                              Nr albumu 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 

 

Oświadczenie 
 
Oświadczam, że zgodnie z § 7 regulaminu (zaznaczyć odpowiednio): 

 

 nie ukończyłam(-em) dotychczas żadnego kierunku studiów (dotyczy to również innej uczelni) 

 ukończyłam(-em) studia (uczelnia, kierunek, stopień, data ukończenia) …................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………..……... 

 do dnia złożenia niniejszego oświadczenia studiowałam(-em) w (poniżej należy wpisać nazwy wszystkich 

uczelni, stopień studiów, okres studiowania (daty od do) oraz liczbę semestrów rozpoczętych na danej uczelni): 

   - ........................................................................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................................................................................ 

- ............................................................................................................................................................................................ 

 

 jednocześnie studiuję (uczelnia, kierunek, stopień, rok studiów) .................................................................................. 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………... 

 nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów 
(dotyczy to również innej uczelni) 

 

 ubiegam się o przyznanie świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów (dotyczy to również innej 

uczelni), jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia UJW w przypadku otrzymania 

jakichkolwiek świadczeń pomocy materialnej na innej uczelni 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

Jestem/nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie 

skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

 

Jestem/nie jestem* studentem będącym funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym 

funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego 

przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie. 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), odpowiedzialności na 

podstawie art. 286 § 1  kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że podane wyżej informacje 

są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 

 

                                                                                                                              …………………………….. 
                                                                                                                                          podpis studenta 

                                                           
1 „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”.  

 
2 „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”. 
 

*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 13 

 

…………………………………….                 …………………. , dnia …………… 
                    Imię i nazwisko studenta Miejscowość 

 

……………………………………. 
                              Nr albumu 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego 

 

Oświadczenie 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej: 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej RODO 

informujemy, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą przy  ul. 

Skalników 6b, 59-101 Polkowice. 

2) Administrator powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 

się pod numerem telefonu (76) 746 53 33 lub adresem e-mail: kodo@ujw.pl. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c, e oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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):  

a) Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( w tym danych o stanie zdrowia, 

stopniu niepełnosprawności) do celów zainicjowania postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie świadczeń: tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogi, stypendium rektora.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia i rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o 

przyznanie świadczeń. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów.   

b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; wykonanie zadania realizowanego w 

interesie publicznym, polegającego na zapewnieniu studentom wsparcia materialnego, zgodnie z art. 

86-95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 281 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni 

Jana Wyżykowskiego.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi archiwizacji.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa.  

6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem 

wniosku o przyznanie świadczeń, 

b) prawo dostępu do treści swoich danych,  

c) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

d) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

                                                                                 ……………………………………………… 

                                                                                                                 (czytelny podpis studenta) 


