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USTALANIE DOCHODU DLA CELÓW STYPENDIALNYCH 

 

§1 

PODSTAWOWE DEFINICJE: 

 

Ilekroć  mowa o:  

 

1. RODZINIE, CZŁONKACH RODZINY  – należy przez to rozumieć : 

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.  

 

- z zastrzeżeniem, że do członków rodziny studenta nie zalicza się osób o których mowa 

w pkt 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)  

jeżeli student jest samodzielny finansowo, tzn. spełnia warunki określone w art. 179 ust. 6 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 

2. POBIERANIU NAUKI - należy przez to rozumieć pobieranie nauki w szkole lub szkole  

wyższej;  

 

3. SZKOLE – oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową 

i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny 

i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 

metod pracy i wy-chowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym 

umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;  

 

4. SZKOLE WYŻSZEJ – oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie 

wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz 

kolegium pracowników służb społecznych;  

 

5. EMERYTURACH I RENTACH – oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także 

uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, 
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przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe 

i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone 

w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych 

w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne 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;  

 

6. GOSPODARSTWIE ROLNYM – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, czyli obszar gruntów, które zostały sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 

rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 

stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo 

jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

7. INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWE UTRZYMANIE – oznacza to dom 

pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-

leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te 

zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;  

 

8. DOCHODZIE – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:  

 

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 

307, z późn. zm.1)), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu 

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

. 

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych:  

 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 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,  
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 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,  

 emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów 

i niewybuchów,  

  renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 

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

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

w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy, 

 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  

 środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące 

ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub 

umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie 

tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania 

środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta 

pomoc,  

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

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą 

– w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza 

granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)),  

 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 i Biura 

Ochrony Rządu, 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 i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 

2003  r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm), stypendia sportowe przyznane na podstawie 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz inne 

stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, z tym, że do dochodu 

nie wlicza się: 
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 świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na 

podstawie przepisów ustawy Prawo o szkoleniowe wyższym ( tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 

572 z późn. zm.). 

  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:  

  - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

  - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej  

  przez  państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym   

  Handlu (EFTA),  

  - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych  

   tych  umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;  

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

 świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1. ustawy Prawo 

o szkoleniowe wyższym. 

 

 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),  

 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na pod-stawie 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 ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów  

 

9. UTRACIE DOCHODU – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:  

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  

2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie 

umowy o dzieło,  
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4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

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

z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa 

rolnego,  

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,  

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;  

 

10. UZYSKANIU DOCHODU – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:  

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,  

2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło,  

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

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

z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa 

rolnego,  

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,  

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

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

 

11. DOCHODZIE RODZINY – oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

12. DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka 

rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z zastrzeżeniem 

punktów poniższych: 

1) W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.  

2) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez 

liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu 

ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.  

3) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, po roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, 

powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń 

rodzinnych.  
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§2 

USTALANIE DOCHODU: 

 

1. 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 (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 ze zm.) 

z  uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  (tj. Dz. U. z 2012,  

poz. 572 z późn. zm.). 

 

2. Ustalając miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta do celów 

stypendialnych ustala się dochód rodziny studenta w roku poprzedzającym rok akademicki 

a  następnie na tej podstawie wylicza się kwotę przypadającą w rozliczeniu na jedną osobę 

w rodzinie.  

 

3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1)  studenta; 

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

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

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

wiek;  

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

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

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

względu na wiek. 

 

4.  Nie zalicza się do członków rodziny studenta rodzeństwa lud dziecka studenta w wieku 

powyżej 26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem 

o niepełnosprawności. 

5. Do dochodu nie wlicza się dochodów, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli student jest 

samodzielny finansowo. 

 

6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie 

następujące warunki:  

1)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;  

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;  

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 

1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych;  

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami 

bądź jednym z nich.  

 

7. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku (dla 

ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku). Akademia może jednak 

w uzasadnionych,  szczególnych przypadkach (w szczególności,  np. w sytuacji rozpoczęcia 

pracy później niż w styczniu) uznać źródło dochodu jako stałe mimo, że nie został spełniony 

warunek określony powyżej (warunek posiadania źródła dochodu przez pełnych 12 miesięcy 

w ostatnim roku podatkowym), z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji przy liczeniu 
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miesięcznego dochodu - dochód z ostatniego roku podatkowego będzie traktowany jako 

dochód z 12 miesięcy.  

 

8. Źródłem stałego dochodu studenta może być umowa o pracę, a także w szczególności renta 

po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, 

umowy o dzieło.  

 

9. Student powołujący się na okoliczność samodzielności finansowej ma obowiązek 

wykazania i udokumentowania posiadania stałego źródła dochodu, w szczególności 

przedstawiając np. zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego, zaświadczenie 

o zatrudnieniu z zakładu pracy, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje 

o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty.  

 

10. Student, który mimo spełniania warunków samodzielności finansowej określonych w ust. 

6 pkt 1-3 prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami bądź jednym z nich nie 

będzie uznany za samodzielnego finansowo jeżeli złoży oświadczenie o prowadzeniu 

wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 

 

11. W celu obliczenia wysokości dochodu  na osobę w rodzinie studenta sumuje się wszystkie 

dochody uzyskane przez członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy 

materialnej, z zastrzeżeniem sytuacji utraty lub uzyskania dochodu.  

 

12.  Student wnioskujący o przyznanie świadczeń pomocy materialnej ma obowiązek 

wykazania wszystkich dochodów członków rodziny (obejmujących dochody ze 

wszystkich źródeł). W przypadku więcej niż jednego źródła dochodów należy zatem 

wykazać oraz udokumentować dochody pochodzące z każdego z nich. 

 

13. W każdym przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego  

o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny. W przypadku przychodów 

podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, 

poz. 307, z późn. zm.), wysokość dochodu ustala się w ten sposób, że od dochodu 

wykazanego w zaświadczeniu z urzędu skarbowego za rok poprzedzający rok akademicki, 

na który student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odlicza się należny 

podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki. Do wniosku zatem należy dołączyć zaświadczenia 

z urzędu skarbowego o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny oraz wydane 

przez odpowiedni organ zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest wymagane także w przypadku gdy członek rodziny 

nie miał dochodu. 

●Wzór zaświadczenia o dochodach określony jest w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

14. W przypadku deklarowanego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, jako dochód do stypendium przyjmuje się deklarowany 

w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu  na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
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osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W takim przypadku członek rodziny składa stosowne 

oświadczenie oraz dołącza zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego 

zryczałtowanego podatku dochodowego za wymagany rok albo decyzję ustalającą wysokość 

podatku dochodowego w formie karty podatkowej.  

 

●Wzór  oświadczenia jest określony w załączniku nr 5 Regulaminu. 

 

15. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach 

o zryczałtowanym podatku dochodowym osiągnęła również dochody opodatkowane na 

zasadach ogólnych (np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa) 

dochody te także podlegają uwzględnieniu w dochodzie rodziny. 

 

16. W każdym przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie każdego pełnoletniego 

członka rodziny w sprawie innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku braku 

takich dochodów członek rodziny składa oświadczenie o ich braku.  

●Wzór  oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 Regulaminu. 

 

17. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania 

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

dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. 

zm.). W takim przypadku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie  z Urzędu Gminy 

o liczbie hektarów przeliczeniowych prowadzonego w wymaganym roku gospodarstwa 

rolnego albo nakaz płatniczy, 

 

18. W przypadku mniejszej powierzchni gruntów niż określona w definicji gospodarstwa 

rolnego na potrzeby stypendialne nie  ustala się wysokości dochodu z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. 

 

19. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane 

w dzierżawę z wyjątkiem:  
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów 

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

rodziny gospodarstwa rolnego;  

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną;  

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

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

20. Przez umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, należy rozumieć zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, zawartą w formie 
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pisemnej przez emeryta lub rencistę ( w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników)  umowę dzierżawy gruntów na okres co najmniej 10 lat .  

Umowa taka nie może być zawarta z: 

a)  małżonkiem emeryta lub rencisty,  

b) jego zstępnym lub pasierbem,  

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,  

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;  

 

21. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego 

w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 19, dochód uzyskany z gospodarstwa 

rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.  

 

22.  Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości 

Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się 

o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.  

 

23. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody 

pozarolnicze, dochody te sumuje się. 

 

24. Członkowie rodziny studenta - domownicy lub rolnicy posiadający gospodarstwo rolne 

 ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do złożenia oświadczenia (w oświadczeniu 

o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  

- wzór  oświadczenia jest określony w załączniku nr 6)  czy w roku, z którego dokumentuje 

się dochody uzyskali zasiłki chorobowe z tego tytułu. Osoby posiadające ubezpieczenie 

w KRUS zobowiązane są do złożenia zaświadczenia potwierdzającego to ubezpieczenie 

oraz fakt pobierania lub nie pobierania zasiłków chorobowych z tego tytułu . 

 

25. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby 

przebywającej w tej instytucji. 

 

26. 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. 

 

27. W przypadku gdy rodzic został zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem 

studenta do dochodu rodziny wlicza się kwotę alimentów. W dochodzie rodziny uwzględnia 

się również kwotę świadczeń alimentacyjnych na rzecz innych członków rodziny. 

 

28. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je 

w wysokości niższej niż kwota wynikająca z wyroku, ugody sądowej lub ugody zawartej 

przed mediatorem do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do 

świadczeń pomocy materialnej wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. W takim 

przypadku wysokość alimentów otrzymanych należy udokumentować zaświadczeniem 

organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów.  

 

29.  Do dochodu wlicza się uzyskane w danym roku kalendarzowym kwoty tytułem alimentów, 
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niezależnie od tego czy są one wynikiem bieżącego regulowania zobowiązań 

alimentacyjnych, czy też stanowią skapitalizowaną wypłatę rat alimentacyjnych. 

 

30.  Jeśli członek rodziny uzyskał świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego świadczenia te 

wlicza się do dochodu rodziny. 

 

31.  Dziećmi pozostającymi na utrzymaniu studenta nie pozostającego w związku małżeńskim 

są dzieci, wobec których wypełnia obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o ich 

utrzymanie, a nie te wobec których wypełnia obowiązek alimentacyjny poprzez zapłatę 

kwoty alimentów do rąk drugiego rodzica, na którego utrzymaniu osobistym dziecko 

pozostaje. 

 

32. Wnioskodawca obowiązany jest udokumentować wszystkie fakty na które się powołuje, 

w sposób określony w niniejszym Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  

 

33. W szczególności w przypadku rodziny niepełnej wnioskodawca powinien złożyć 

odpowiednio: 

 

 kopię aktu zgonu rodzica/ów 

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

 zaświadczenie z właściwej placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku 

umieszczenia w niej członka rodziny z informacją  o liczbie dni w tygodniu, w którym 

korzysta w niej z całodobowej opieki; 

 zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu 

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

 odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; 

 kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 

 kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację. 

 kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 

lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów 

na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną 

wysokość otrzymanych alimentów a w przypadku uzyskania alimentów niższych niż 

zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej również zaświadczenie komornika o całkowitej 

lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów; 

 zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za 

rok kalendarzowy, z którego określa się dochód; 

 

34. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy 

materialnej wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione w Regulaminie 

właściwy organ może domagać się takiego dokumentu. 
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35. Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia 

dokumentu  może być uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, 

która dokument wydała. 

 

36. Studenci cudzoziemcy oprócz oryginałów dokumentów potwierdzających sytuację 

dochodową i sytuację rodzinną dostarczają tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów. 

 

37. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 

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

NBP z ostatniego dnia roboczego roku bazowego. 

 

38. Studenci otrzymujący świadczenia pomocy materialnej są zobowiązani do udzielania, na 

żądanie organu przyznającego świadczenia, wyjaśnień oraz informacji, co do okoliczności 

mających wpływ na prawo do tych świadczeń. 

 

39.  W przypadku wątpliwości dotyczących sytuacji dochodowej lub materialnej rodziny 

studenta organ może zażądać dostarczenia przez studenta opinii właściwej jednostki 

w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej 

i majątkowej osób i rodzin.  
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§3 

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW  OBOWIĄZUJĄCEJ PRZY UBIEGANIU 

SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE  

 

1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 

do Regulaminu) 

2. Oświadczenie w  sprawie pobierania świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym 

kierunku studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) 

3. Wnioskodawca ma obowiązek wykazania wszystkich dochodów pełnoletnich członków 

rodziny. Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej należy dołączyć 

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio: 

 

1) Zaświadczenia z urzędu skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny (każdego 

członka rodziny studenta oraz studenta) o dochodzie podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c 

i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,(t.j. Dz. U.  

2012, poz. 361, z późn. zm.)  

● Zaświadczenie powinno  zawierać informacje o wysokości:  

 a) dochodu,  

 b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,  

 c) należnego podatku. 

●Wzór zaświadczenia określony jest w  załączniku nr  4 . 

 

● Nawet w przypadku osób, którym przysługuje prawo do wspólnego rozliczania się każdy 

członek rodziny studenta który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany do przedłożenia 

oddzielnego zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego.  

 

● Zaświadczenie przedstawiają pełnoletni członkowie rodziny bez względu na to czy był 

wykazany dochód czy nie. W przypadku braku dochodów taka informacja powinna być 

zawarta w zaświadczeniu - zaświadczenie o braku dochodów. Zatem do wniosku należy 

dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny 

również w  przypadku, gdy dochód był „zerowy”.  

 

2)  Oświadczenie członka rodziny (studenta lub innego członka rodziny studenta)  

rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, zawierające w szczególności 

informacje o:  

a) wysokości dochodu,  

b) wysokości  składek na ubezpieczenia społeczne,  

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,  

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,  

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;  

●Wzór  oświadczenia jest określony w załączniku nr 5 . 

●Do oświadczenia członek rodziny dołącza zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości 

należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za wymagany rok albo decyzję ustalającą 



Załącznik nr 1  do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów 

magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 

21 

 

wysokość podatku dochodowego w  formie karty podatkowej. 

 

3) Oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. W przypadku braku 

takich dochodów członek rodziny składa  oświadczenie o ich braku. 

●Wzór  oświadczenia jest określony w załączniku nr 6. 

 

4) Zaświadczenie odpowiedniego organu zawierające informację o wysokości składek 

członka rodziny (studenta lub innego członka rodziny studenta ) na ubezpieczenie 

zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. Takie zaświadczenie 

jest wymagane od członków rodziny, którzy osiągali dochody podlegające opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 

30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,(t.j. Dz. U.  

2012, poz. 361, z późn. zm.)  

 

5) Inne zaświadczenia, oświadczenia lub dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczeń pomocy materialnej, w tym w szczególności:  

 

a) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej 

 w  hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok  akademicki albo  nakaz płatniczy, 

b) umowę 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, 

 c) zawartą w formie aktu notarialnego  umowę  o wniesieniu wkładów gruntowych − 

 w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

 produkcyjną, 

 d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 

 w rodzinie studenta lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść 

 ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

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

 e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 

 członkowie rodziny studenta są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą 

 zawartą przed mediatorem do ich płacenia, 

 f) 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: 

− zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów z informacją o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów lub 

− informację 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, 
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g) dokument określający datę utraty dochodu przez członka rodziny oraz miesięczną 

wysokość utraconego dochodu, w tym w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie 

z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z informacją o przysługiwaniu 

bądź braku prawa do świadczeń (np. zasiłku stypendium itp.) oraz określające rodzaj 

i wysokość przysługujących świadczeń, 

 h) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny (członka 

 rodziny studenta  lub studenta) :  

- w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki,  określający również liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany; 

- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki   określający wysokość dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dochód został osiągnięty, 

i) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis 

 skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie 

wychowującej dziecko, 

 j) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany, 

k) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia 

alimentacyjne, 

 l) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

 utrzymania dziecka, 

m) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

 zaświadczenie sądu  lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym 

w sprawie o przysposobienie  dziecka, 

 n) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka, 

o) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie o uczęszczaniu  do szkoły lub 

szkoły wyższej - w przypadku dzieci lub rodzeństwa wnioskodawcy, które nie ukończyły 18 

roku życia, 

p) skrócony odpis aktu małżeństwa w przypadku studenta pozostającego w związku 

małżeńskim, 

r) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

 niepełnosprawności studenta lub członka rodziny studenta  powyżej 18 roku życia, gdy nie 

uczą się i  pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta  − w przypadku gdy 

w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 

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

studenta  które ukończyły 18 rok życia, 

t)  zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta 

w przypadku  jeżeli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 

u)  w przypadku studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń 

 pomocy materialnej - kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się; zezwolenie 

 na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; zezwolenie na zamieszkanie 

na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 

pkt 13  ustawy z dnia  13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z  2011 r. Nr 264, poz. 

1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem  w Rzeczypospolitej 

Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; Kartę Polaka; 

 w) w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt 
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pozostawania bez pracy z informacją o przysługiwaniu bądź braku prawa do świadczeń (np. 

zasiłku, stypendium itp.) oraz określające rodzaj i wysokość przysługujących świadczeń. 

z) Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń 

 pomocy materialnej  

 

4. Wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód 

został    osiągnięty dokumentuje się w szczególności: 

1)  w przypadku dochodu opodatkowanego  podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

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

dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem pozarolniczej działalności gospodarczej; 

zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu; 

2) w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 

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

z urzędu skarbowego; 

3) w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na 

zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – stosownym 

oświadczeniem lub innym dokumentem;  

4)  w przypadku dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób  fizycznych zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym 

 dokumentem. 

 

5. Wnioskodawca – student studiów stacjonarnych, ubiegający się o przyznanie stypendium 

socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub 

w obiekcie innym niż dom studencki lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 

z  tytułu zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki powinien wykazać, że codzienny dojazd z miejsca 

stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie. Studenci starający się o  zwiększenie stypendium socjalnego dodatkowo 

przedkładają: 

  

 oświadczenie w sprawie zamieszkiwaniu studenta w domu studenckim lub obiekcie innym 

niż dom studencki, 

● wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu 

 kopię umowy najmu lub użyczenia lokalu, w którym zamieszkuje lub stosowne 

oświadczenie studenta w przypadku zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 20………/ 20……... 
POUCZENIE: Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego 

stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  wraz z załącznikami stanowiącymi 

jego integralną część. 

 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

 

   

NAZWISKO ……………………………………… IMIĘ………………………………  PESEL1 …………………………………… 

 

Stan cywilny ………………………………………………………………………….. 

 

Wydział…………………………..……Kierunek………………………………………..…………Rok studiów…………………….  

Forma i stopień studiów*:  stacjonarne,   niestacjonarne,   magisterskie,  pierwszego stopnia,  drugiego stopnia       

  Adres stałego zamieszkania studenta 

 - …………………………      ……….………………………………………               …………………… 

kod pocztowy,                     poczta                  ulica, numer,  miejscowość,  województwo                           telefon/e -mail 

 Adres do korespondencji*:  jak wyżej        inny:  ………………………………………………………………………… 

 

Wnoszę o przyznanie* 

 

 stypendium socjalnego  

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub w 

obiekcie innym niż dom studencki 

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania z niepracującym 

małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki 
 

*zakreślić X w odpowiedniej pozycji 

 

W skład rodziny wchodzą: 
 

Lp. Nazwisko i imię 
PESEL oraz  rok 

urodzenir 

Stopień 

pokrewieństwa 

Sytuacja 

zawodowa 

 

Miejsce pracy/nauki 

 

1   wnioskodawca   

2      

3      

4      

5      

6      

                                                           
1 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
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7      

 

W stosunku do roku  poprzedzającego rok akademicki (roku bazowego) nastąpiły następujące zmiany w 

składzie rodziny: 

 

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

(wpisać jeżeli dotyczy, tzn. gdy skład rodziny w dniu składania wniosku jest inny niż w roku bazowym) 
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■W roku bazowym lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu E 

■W roku bazowym lub po tym roku nastąpiło uzyskanie dochodu2   TAK      NIE 

*Zakreślić X w odpowiedniej pozycji 

•W przypadku utraty dochodu  przez członka rodziny należy podać imię i nazwisko członka rodziny, który utracił dochód, wysokość,  

rodzaj oraz źródło utraconego dochodu, oraz datę jego utraty; 

•W przypadku uzyskania dochodu  przez członka rodziny w roku kalendarzowym  poprzedzającym rok akademicki należy wskazując 

tą okoliczność podać imię i nazwisko członka rodziny, który uzyskał dochód, wysokość, rodzaj, źródło dochodu oraz datę uzyskania 

dochodu i okres (w miesiącach) w jakim dochód był osiągany wraz z informacją czy jest on uzyskiwany w dniu składania wniosku. 

• W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po  roku kalendarzowym  poprzedzającym rok akademicki  należy 

wskazując tą okoliczność podać imię i  nazwisko członka rodziny, który uzyskał dochód, wysokość, rodzaj oraz źródło dochodu,  datę 

osiągnięcia dochodu i okres (w miesiącach) w jakim dochód był osiągany wraz z informacją czy jest on uzyskiwany w dniu składania 

wniosku jak również w przypadku gdy dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku wysokość uzyskanego dochodu z  

 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty  

 

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

 
 

                                                                        Uzasadnienie wniosku3 

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

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

 

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

 

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

 

Do wniosku dołączam następujące załączniki4: 

• oświadczenie w sprawie pobierania świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów  

                                                           
2 dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, z zastrzeżeniem sytuacji utraty lub uzyskania dochodu. 

utrata dochodu – oznacza  wyłącznie utratę dochodu spowodowaną:  
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
d) ) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przy-znanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodar-stwa rolnego,  

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,  

f)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, 

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń; 

uzyskanie dochodu – oznacza wyłącznie uzyskanie dochodu spowodowane:  
a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytal-nego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 

emery-tury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 

dzierżawą go-spodarstwa rolnego,  
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej. 
 

3 Należy uzasadnić trudną sytuację materialną oraz dochodową rodziny, biorąc pod uwagę wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku 

kalendzraowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega suę o świadczenia, z zastrzeżeniem sytuacji utraty lub uzyskania 

dochodu. 

4  Należy wpisać załączniki wymagane w sytuacji danego studenta 
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• zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające sytuację dochodową rodziny 

-  

- 

• inne:  
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OŚWIADCZENIE 

Ja ……………………………………………………………………..  niżej podpisany/a, uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553) 5  jak również 

świadomy/a odpowiedzialności  za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego6 oraz  świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. poz 572)7 jak również odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy8 oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych  

OŚWIADCZAM,  ŻE: 

 Zapoznałem się z aktualnie obowiązującym  Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego 

stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną 

część, 

 Studiuję równocześnie na innym kierunku lub uczelni:  E 

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

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

 

 Ukończyłem/łam studia:   TAK         NIE 

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

 

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

  

 Dane zawarte w niniejszym  wniosku z dnia ……………………………………. o przyznanie świadczeń  pomocy materialnej na rok 
akademicki ……………………………. ., oraz w załączonej do niego dokumentacji są zgodne ze stanem faktycznym a dokumenty 
załączone przeze mnie do ww. wniosku stanowią kompletną dokumentację wszystkich dochodów mojej rodziny  (moich 
oraz pozostałych członków mojej rodziny) w okresach, z których dochód należy wykazać do ustalenia prawa do świadczeń 
pomocy materialnej, w szczególności oświadczam, że ja oraz inni członkowie rodziny nie osiągnęli innych dochodów niż 
podane we wniosku lub załącznikach. 
 

                                                           

5 Art. 233. k.k. § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

6 Art. 286. k.k. § 1. 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. 

 
7 Art. 184 ust.  4 i 5 : 

4.  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapo-mogę, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, 

chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż 

przez okres trzech lat. 

 

8 Art. 211. p.s.w  ust. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną 

przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.  
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 Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia na piśmie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie o każdej 
zmianie w zakresie informacji objętych niniejszym wnioskiem, w szczególności zobowiązuję się do powiadomienia 
o zmianach dotyczących mojej sytuacji rodzinnej, dochodowej lub majątkowej, w tym również o otrzymaniu świadczeń 
pomocy materialnej na innym kierunku studiów bądź ukończeniu innych studiów, niezwłocznie, nie później w terminie do 
7 dni od daty zaistnienia zmiany9; 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych osobowych 
zawartych we wniosku oraz  załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie związanym z 
ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

  

Miejscowość …………………………..  data …………     podpis studenta (wnioskodawcy)     ……………………………. 

 

 

Wypełnia pracownik uczelni 

 

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

   data wpływu  wniosku                                    podpis pracownika Dziekanatu 

Dodatkowe adnotacje urzędowe: 

 Stwierdzam niekompletność dokumentów poświadczających sytuację dochodową w rodzinie 

studenta uniemożliwiającą rozpatrzenie niniejszego wniosku 
Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji wysłano w dniu …...................................... 

na adres …........................................................................................................ 

Wyszczególnienie brakujących dokumentów: 

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

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

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

 

pieczęć i podpis pracownika Dziekanatu 

 

Uzupełniona dokumentacja została złożona w dniu …....................... 

                                  pieczęć i podpis pracownika Dziekanatu 

 

 Potwierdzam wstępne sprawdzenie średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie 

wnioskodawcy, który wynosi: 

…........................zł słownie …............................................................................................................... 

 

pieczęć i podpis pracownika Dziekanatu

                                                           
9 Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych  

świadczeń, a  w konsekwencji koniecznością ich zwrotu. 



Załącznik nr 3  

do zarządzenia rektora nr 36 z 19.06.2013 

 

30 

 

imię i nazwisko studenta:   ………………………….…………………….……… Nr PESEL10: …………………………… 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….. 

Wydział, rok, kierunek, forma i stopień studiów: ………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POBIERANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ  JEDNYM 

KIERUNKU STUDIÓW  
Ja …………………………………………………………… niżej podpisana/y, 

1. Pouczony/a oraz świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 Kodeksu karnego (Dz. U. z  

1997 r., Nr 88, poz.553) , świadomy/a odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego oraz 

świadomy/a  treści art. 184 ust. 4  ustawy z  dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o  szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2012 r. poz 

572) jak również  odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy oraz obowiązku zwrotu bezprawnie 

pobranych środków finansowych oświadczam, że: 

■ ubiegam się o  przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów,  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

zapomogi)  na innym kierunku studiów, w tym na innej uczelni*   TAK         NIE 

■ pobieram świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów,  stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogę)  na innym 

kierunku studiów, w tym na innej uczelni*    TAK         NIE 

 

* W przypadku odpowiedzi twierdzącej podać nazwę kierunku oraz uczelni 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia na piśmie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w  Krakowie o 

każdej zmianie w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, w szczególności o otrzymaniu świadczeń pomocy 

materialnej na innym kierunku studiów bądź ukończeniu innych studiów, niezwłocznie, nie później w terminie do 7 dni 

od daty zaistnienia zmiany. 
Art. 233. k.k. § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o  

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
Art. 286. k.k. § 1. 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. 
Art. 184 ust.  4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, zapo-mogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, 

wskazanym przez studenta kierunku studiów.  
Art. 211. p.s.w ust. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 
 

………………………………………………………. miejscowość i data czytelny podpis studenta

                                                           
10 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
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ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY 

PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 

NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. 

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.), 

OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM ………………………. 

 

 
Numer zaświadczenia 

 
DANE PODATNIKA 

 

Numer PESEL1 

Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

 

 

DANE MAŁŻONKA2 

 

Numer PESEL1 

Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

 

 

W roku podatkowym ..............................................................................: 
1) dochód3 wyniósł .................................................... zł ........... gr; 
2) podatek należny wyniósł .......................................... zł ........... gr; 
3) składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły .................. zł ...... gr. 
 
 
 
 
..............................................            ……………................................................................. 
.(pieczęć urzędowa)                            (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2 Wypełnić w przypadku łącznego rozliczania się małżonków z osiągniętego dochodu. 

3 Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

bez pomniejszania o należny podatek dochodowy. 
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........................................................... 

(imię i nazwisko członka rodziny) 

 

NR PESEL11 ………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 

OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM 

POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI W KTÓRYM STUDENT UBIEGA SIĘ O  PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY 

MATERIALNEJ 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………… 

Imię i nazwisko  

 

- oświadczam, że w roku kalendarzowym ............................. uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności 

opodatkowanej w formie*: 

 

□ ryczałtu ewidencjonowanego, 

 

□ karty podatkowej. 

 

*zakreślić odpowiedni kwadrat 

 

1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł ..................................... zł ....... gr. 

2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ................................ zł ....... gr. 

3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ............................... zł ....... gr. 

4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ................................. zł ....... gr. 

Oświadczam, że zostałem pouczony oraz jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia12 

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

(miejscowość, data)                                             ( podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 

                                                           
11 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 
12 Art. 233. Kodeksu karnego (Dz. U. Z 1997 r. , Nr 88, poz.553 ze zm.) 

 § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
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…....................................................... 
(imię i nazwisko członka rodziny) 

 

NR PESEL13 ………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU 

PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI W KTÓRYM STUDENT UBIEGA SIĘ 

O  PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

 

 

 

 

 Ja niżej podpisany …………………………………………………….. 

Imię i nazwisko  

 

 

 Oświadczam, że*  

 

□  w roku kalendarzowym ...................... uzyskałam/uzyskałem dochód  w wysokości  ............................... zł 

................. gr  z tytułu: 

 

1) gospodarstwa rolnego14) - ...................................................................... zł (powierzchnia gospodarstwa w 

ha 

przeliczeniowych .....................................)15 

2) 

.........................................................................................................................................................................; 

3) 

.........................................................................................................................................................................; 

4) ........................................................................................................................................................................ 

. 

 

 

 

□  w roku kalendarzowym ...................... nie uzyskałam dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

 

Oświadczam, że zostałem pouczony oraz jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia16 

                                                           
13 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
14 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki  x kwota miesięcznego dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
15 W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne dochód z gospodarstwa rolnego jest ustalany ryczałtowo i uwzględnia się go przy określaniu 

dochodu studenta niezależnie od tego czy członek rodziny faktycznie utrzymuje się z gospodarstwa rolnego 
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*zakreślić odpowiedni kwadrat  

 

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

(miejscowość, data)                                                         (podpis członka rodziny składającego oświadczenie 
Pouczenie 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym: 

- 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 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, 

- 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 (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, 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 

                                                                                                                                                                                                 

16 Art. 233. Kodeksu karnego (Dz. U. Z 1997 r. , Nr 88, poz.553 ze zm.) 

 § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
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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 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 i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) stypendia doktoranckie określone w art. 

200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544), stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne stypendia o 

charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanych 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 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, 

-pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572, z  późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 
 

 

................................................................................................................   (miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie) 
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imię i nazwisko studenta:   ………………………….…………………….……… Nr PESEL17: …………………………… 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….. 

Wydział, rok, kierunek, forma i stopień studiów: ………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie zamieszkiwania studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 

Ja ………………………………………………………….. niżej podpisany/a, uprzedzony/a o  odpowiedzialności oraz 

 świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w  art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 

88, poz.553) 18  jak również świadomy/a odpowiedzialności  za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego19 

oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. poz 572)20 jak również świadomy obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków 

finansowych  OŚWIADCZAM,  ŻE: 

1. codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni * 

emożliwiałby mi studiowanie, 

 

2. W związku z powyższym w roku akademickim  20…/20… wskazane poniżej osoby *: 

 

oraz 

 

 

zamieszkują w: 

 

u/domu w miejscowości …………………………….. 

ul. nr domu ……………………………... 

3. Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia na piśmie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie o wszelkich zmianach w zakresie stanu objętego niniejszym oświadczeniem, w  szczególności o  

fakcie wykwaterowania z obiektu wskazanego w niniejszym oświadczeniu, wygaśnięcia lub wypowiedzenia 

umowy dotyczącej korzystania ze wskazanego obiektu lub podjęciu pracy przez małżonka, który 

zamieszkiwał ze mną jako niepracujący małżonek. 

* zakreślić X w odpowiedniej pozycji 

………………………….………………………………………………data i podpis studenta (wnioskodawcy) 

 

                                                           
17 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

18 Art. 233 k.k. § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

19 Art. 286. k.k. § 1. 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. 

20 Art. 211. p.s.w  ust. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 

 



Załącznik nr 8  

do zarządzenia rektora nr 36 z 19.06.2013 

 

37 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 

AKADEMICKIM 20…/20… 

 

 

 

 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

 

   

NAZWISKO ………………………………… IMIĘ……………………………… PESEL21 …………………………………..  

 

Wydział…………………………..……Kierunek………………………………………..………………Rok studiów………….  

Forma i stopień studiów*:  stacjonarne,   niestacjonarne,   magisterskie,  pierwszego stopnia,  drugiego stopnia       

  Adres stałego zamieszkania studenta 

 - …………………………      ……….………………………………………               …………………… 

kod pocztowy,                     poczta                  ulica, numer,  miejscowość,  województwo                  telefon/e -mail 

 Adres do korespondencji*:  jak wyżej        inny:  ………………………………………………………………………… 

 

*zakreślić X w odpowiedniej pozycji 

 

Proszę o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

 

UZASADNIENIE: 

Mam orzeczony stopień niepełnosprawności:    lekki    umiarkowany  znaczny 

 

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

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

 

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

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

 

Orzeczenie  o nieprłnosprawności jest ważne  ……………………………………………………………………………… 

 ( data ważności orzeczenia ) 

 

Do wniosku dołączam następujące załączniki22: 

                                                           
21 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
22 W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy 

materialnej wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione w Regulaminie 

właściwy organ może domagać się takiego dokumentu. 
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1 Orzeczenie o niepełnosprawności 
2 Oświadczenie w  sprawie pobierania świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym 

kierunku studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) 
3 …………………………………………………………………………………………………………… 
4 ……………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

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

.............................................................. 
                         Miejsce, data       podpis studenta (wnioskodawcy) 

 
OŚWIADCZENIE 

Ja ……………………………………………………………………..  niżej podpisany/a, uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 23323  Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553)  jak 

również świadomy/a odpowiedzialności  za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego24 oraz  świadomy/a treści 

art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. poz 572)25 jak 

również odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy26 oraz świadomy/a obowiązku zwrotu 

bezprawnie pobranych środków finansowych  OŚWIADCZAM,  ŻE: 

                                                                                                                                                                                     
 

23 Art. 233. k.k. § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za  

fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

24 Art. 286. k.k. § 1. 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. 

 
25 Art. 184 ust.  4 i 5 : 

4.  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 

zapo-mogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku 

studiów.  

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w 

art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

 

26 Art. 211. p.s.w  ust. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 
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 Zapoznałem się z aktualnie obowiązującym  Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia 

i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wraz z załącznikami 

stanowiącymi jego integralną część, 
 Studiuję równocześnie na innym kierunku lub uczelni:   

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

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

 

 Ukończyłem/łam studia:   TAK         NIE 

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

 

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

  

 Dane zawarte w niniejszym  wniosku z dnia ……………………………………. o przyznanie świadczeń  pomocy materialnej 
na rok akademicki ……………………………. ., oraz w załączonej do niego dokumentacji są zgodne ze stanem 
faktycznym. Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia na piśmie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie o każdej zmianie w zakresie informacji objętych niniejszym wnioskiem, w tym również o otrzymaniu 
świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów bądź ukończeniu innych studiów, niezwłocznie, nie 
później w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zmiany27; 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych 
osobowych zawartych we wniosku oraz  załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie 
związanym z ustalaniem prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. 
zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 
aktualizacji. 

 

                                                                                                                                

........................................................        ........................................................ 
                miejsce,        data       podpis studenta (wnioskodawcy) 

 

 

                                                           
27 Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 

pobranych  świadczeń, a  w konsekwencji koniecznością ich zwrotu. 
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§1 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 

STUDENTÓW 

 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje się na podstawie wniosku studenta. 

2. Do wniosku należy załączyć dokumentację wskazanych we wniosku osiągnięć artystycznych, 

naukowych lub sportowych.  

3. Wnioski są oceniane metodą punktową zgodnie z wydziałowymi kryteriami uprawniającymi do 

ubiegania się o stypendium określonymi w załącznikach 9a-9i do niniejszego Regulaminu, będącymi 

jego integralną częścią. 

4. Do sumy punktów zalicza się punkty uzyskane za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

wysokie  wyniki sportowe Za każde wykazane i udokumentowane osiągnięcie z danej kategorii ujętej 

w  wydziałowych kryteriach przyznawana jest określona liczba punktów zgodnie ze wskazaną tam 

punktacją.  

5. Podstawą przyznania stypendium jest liczba przyznanych punktów (minimum 180)  stanowiących sumę 

punktów z wszystkich kategorii, tj. za średnią ocen (ilość punktów = średnia ocen razy 30), osiągnięcia 

artystyczne, naukowe, sportowe wskazanych w wydziałowych kryteriach oraz pozycja na liście 

sporządzonej dla danego kierunku studiów, zawierającej wykaz osób spełniających kryteria do 

uzyskania stypendium określonego w  ust. 1. Uzyskana punktacja stanowi podstawę do stworzenia listy 

rankingowej. 

6. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę (punktowane) są tylko osiągnięcia uzyskane w roku 

akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium (z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających 

przyznanie stypendium tzn. z okresu od 1 października do 30 września), z  zastrzeżeniem ust. 7. 

Oznacza to, że pod uwagę przy rozpoznaniu wniosku o stypendium na dany rok akademicki brane będą 

pod uwagę osiągnięcia zrealizowane i udokumentowane wyłącznie do 30 września w  danym roku. 

Pozostałe osiągnięcia, tzn. z okresu pomiędzy 30 września a terminem składania lub rozstrzygania 

wniosków nie  mogą być  brane pod uwagę przy ocenie wniosków w spawie przyznania stypendium za 

poprzedni rok akademicki, natomiast mogą one zostać uwzględnione we wniosku o  przyznanie 

stypendium w  kolejnym roku akademickim. 

7. W przypadku ubiegania się o  stypendium studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia 

rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, ocena dotyczy osiągnięć 

uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia. Student, który ukończył studia 

pierwszego stopnia według programu kształcenia określonego nieparzystą liczbą semestrów może 

otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie średniej ocen wyliczonej z  

jednego semestru i oceny dyplomu. Ust.6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. 

8. Student przyjęty z przeniesienia z innej uczelni na kolejny rok studiów bez obowiązku uzupełnienia 

różnic programowych może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

9. Warunkiem przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów (oprócz pozostałych warunków 

wynikających z niniejszego Regulaminu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem 

studiów do końca danego roku akademickiego oraz  uzyskanie co najmniej 180  punktów za średnią 

ocen i osiągnięcia uzyskane w danym roku akademickim zgodnie z wydziałowymi kryteriami. 

10. Określone osiągnięcie może być punktowane tylko raz  ( np. za udział w wystawie, która odbyła się w  

różnych miejscach student może otrzymać punkty tylko raz). 

11. Studenci, którzy powtarzają rok studiów lub wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu 

niezaliczenia roku nie mogą otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

12. Studenci, którzy uzyskali urlop w czasie trwania roku akademickiego mogą otrzymywać przyznane 

stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

13. Minimalna średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów 

wynosi 4,75 przy ocenach najwyższych stosowanych zgodnie z Regulaminem studiów jednolitych 

studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia. Punkty za wysoką 

średnią wylicza się mnożąc uzyskaną średnią przez 30. W przypadku, gdy do stwierdzenia uprawnień 

do uzyskania stypendium bierze się pod uwagę wyniki w nauce uzyskane na innej uczelni, student 

załącza zaświadczenie dziekanatu lub działu nauczania uczelni, w której studiował o uzyskanej średniej 

ocen wraz z informacją o najwyższej stosowanej w tej uczelni ocenie (punkty wylicza się 

odpowiednio). 

14. Osiągnięcia podlegają ocenie wyłącznie na podstawie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie 

określonych osiągnięć. Wymagane jest załączenie szczegółowej dokumentacji (zaświadczenia, 

dyplomy, fotografie, opinie itp.). 
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15. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej przedkłada niezbędne oryginały dokumentów 

lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do  ustalenia prawa i wypłaty świadczeń 

może być uwierzytelniona przez pracownika uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 

16. Przykładowe osiągnięcia, które nie będą brane pod uwagę: 

- Średnia na innym kierunku studiów; 

- Publikacje o innym niż artystyczne i naukowe charakterze (np. wspomnienia z podróży); 

 - Publikacje/artykuły, katalogi, które się jeszcze nie ukazały, są w recenzji lub druku. 

- Bierny udział w konferencjach, sesjach naukowych, wykładach otwartych, wycieczkach naukowych; 

- Udział w konkursach, festiwalach, olimpiadach i eliminacjach do wymienionych imprez. 

§2 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (wzór wniosku stanowi załącznik 

nr 10 do Regulaminu) 

2. Oświadczenie w  sprawie pobierania świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 

studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) 

3. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia jeśli wnioskodawca ukończył 

studia  w innej uczelni.  

4. Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia, w tym w szczególności: 

- Zaświadczenia  prezesa  ZPAP, dyrektora BWA, muzeum, właściciela uznanej Galerii lub inne 

akceptowane  przez OKS na wniosek WKS. 

- Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem publikacji/artykułu w czasopiśmie lub 

kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN, strona tytułowa rozdziału  

z nazwiskiem autora lub spis treści z tytułem rozdziału i nazwiskiem autora. Analogiczne zaświadczenie 

dotyczy ukazania się wydawnictwa elektronicznego. 

- Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca/otrzymanie nagrody w 

konkursach, wystawach, prezentacjach, które bierze się pod uwagę przy tworzeniu rankingu 

punktowego studentów ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. 

- Zaświadczenie od organizatora konkursu/festiwalu/olimpiady – uznanego przez OKS na wniosek 

WKS –  o zakwalifikowaniu się  w drodze eliminacji do finału imprezy. 

- Zaświadczenie od organizatora konferencji/sesji/warsztatów naukowych, w którym będą podani 

współorganizatorzy, termin  i miejsce konferencji/sesji/warsztatów, tytuł wygłoszonego przez studenta 

referatu lub przedstawionego posteru. Kserokopia publikacji pokonferencyjnej z podanym numerem 

ISBN lub ISSN. 

- Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statutu członka sportowej kadry narodowej. 

- Zaświadczenie lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowanych imprezach 

sportowych. 

 

5. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej 

wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione w Regulaminie właściwy organ może 

domagać się takiego dokumentu. 
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STYPENDIA REKTORA 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE MALARSTWA 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW LUB/I WYSOKICH WYNIKÓW 

SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW KIERUNKU MALARSTWO  

I. Wyniki w nauce  

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na kierunku, na którym student ubiega się o w/w 

świadczenie (średnia x 30) 

 

II. Osiągnięcia artystyczne/naukowe 

1. Otrzymane stypendia: (40 pkt)  

 

a) Stypendium Henry’ego J. T. Dorena  

b) Stypendium „Grazella” im. Marii Anny Siemieńskiej  

c) Program Stypendialny SAPERE AUSO  

d) Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi”  

e) Stypendium naukowe miasta Krakowa  

f) Stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej  

g) Program Stypendialny Młoda Polska, organizowany przez NCK  

h)  Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza"  

i) Stypendia fundowane  

j)  Inne stypendia, które zaakceptuje Komisja 

 

2. Udział lub nagrody w konkursach artystycznych  

 

a) grand prix, I  nagroda w konkursie międzynarodowym na poziomie akademickim   - 50 pkt 

b) II -III nagroda w konkursie międzynarodowym  - 35 pkt 

c) wyróżnienie w konkursie międzynarodowym – 20 pkt 

d) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 5 pkt 

e) I-III nagroda w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 20 pkt 

f) wyróżnienie w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 10 pkt 

g) publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 4 punkty 

h) nagroda lub wyróżnienie w konkursie uczelnianym/międzywydziałowym/uczelnianym- 10 pkt 

i) nagroda lub wyróżnienie w konkursie projektowym – 20 pkt 

 

 

3. Udział  w wystawach, projektach, targach i realizacjach działań artystycznych: (razy ilość) 
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a) międzynarodowe – 35 pkt 

b) krajowe – 25 pkt 

c) uczelniane – 20 pkt 

d) indywidualne –  zagraniczna - 50 pkt, krajowa – 40 pkt 

d) publikacja katalogu wystawy indywidualnej  - zagraniczna - 10 pkt, krajowa – 5 pkt 

e) publikacja pracy w katalogu prac z wystawy zbiorowej –zagraniczna – 5 pkt, krajowa – 1 pkt 

f) udział w wystawach pokonkursowych – zagraniczna - 20 pkt, krajowa – 10 pkt 

g) niesamodzielne elektroniczne upublicznienie aktywności artystycznej – 10 pkt 

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych i artystycznych w formie drukowanej i elektronicznej  

(zdjęcia w katalogu to nie publikacja, może to być jedynie załącznik do pkt.2 i 3) (razy ilość) (20 

pkt)  

 

5.  Czynny udział w konferencjach (referaty/komunikaty) (razy ilość) 

 

a)  Udział w konferencjach międzynarodowych (25pkt) 

b) Udział w konferencjach krajowych (20 pkt) 

c) Publikacja materiałów pokonferencyjnych (10 pkt)  

 

6. Udział w wymianie studenckiej 

 

Udział w wymianie zagranicznej (LLP/ ERASMUS, CEEPUS, z umów bilateralnych podpisanych przez 

ASP) (5 pkt) 

 

7. Udokumentowana działalność w charakterze komisarza wystaw i konkursów (razy ilość) 

a) Wydziałowych – 10 pkt 

b) Uczelnianych – 15 pkt 

c) Międzyuczelnianych – 20 pkt 

d) Pozainstytucjonalnych – 25 pkt 

 

8. Udział w nieobjętych programem studiów, kwalifikowanych stażach, praktykach, warsztatach 

a) Zagranicznych – 20 pkt 

b) Krajowych – 15 pkt 

 

III. Osiągnięcia sportowe (razy ilość) 

 

a) I nagroda w Zawodach Międzynarodowych – 30 pkt 

b) II i III w Zawodach Międzynarodowych – 25 pkt 

c) I nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 25 pkt 

d) I i III nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 20 pkt 

 

Komisja decyduje, które osiągnięcia studenta, nagrody i wyniki z podanej listy, uzyskane w 

poprzednim roku akademickim, są podstawą do przyznania w/w świadczenia na rok akademicki.  
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W sytuacji uzyskania tej samej ilości punktów,  o miejscu w rankingu decydują kryteria osiągnięć 

artystycznych a nie średnia ocen. 
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 STYPENDIA REKTORA 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE MALARSTWA 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW LUB/I WYSOKICH WYNIKÓW 

SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA KIERUNKU SCENOGRAFIA 

I. Wyniki w nauce  

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na kierunku, na którym student ubiega się o w/w 

świadczenie  (średnia x 30)  

 

II. Osiągnięcia artystyczne/naukowe 

1. Otrzymane stypendia: (40 pkt)  

 

a. Stypendium Henry’ego J. T. Dorena  

b. Stypendium „Grazella” im. Marii Anny Siemieńskiej  

c. Program Stypendialny SAPERE AUSO  

d. Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi”  

e. Stypendium naukowe miasta Krakowa  

f. Stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej  

g. Program Stypendialny Młoda Polska, organizowany przez NCK  

h.  Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza"  

i. Stypendia fundowane  

j.  Inne stypendia, które zaakceptuje Komisja 

 

2. Udział lub nagrody w konkursach artystycznych, scenograficznych, festiwalach filmowych i 

teatralnych 

 

a. grand prix, I  nagroda w konkursie międzynarodowym na poziomie akademickim   - 50 pkt 

b. II -III nagroda w konkursie międzynarodowym  - 35 pkt 

c. wyróżnienie w konkursie międzynarodowym –30 pkt 

d. publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 5 pkt 

e. I-III nagroda w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 20 pkt 

f. wyróżnienie w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 10 pkt 

g. publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 4 punkty 

h. nagroda lub wyróżnienie w konkursie uczelnianym/międzywydziałowym/uczelnianym- 10 pkt 

 

3. Udział  w wystawach, projektach, targach, festiwalach, filmach i spektaklach teatralnych: (razy 

ilość) 

a) międzynarodowe – 35 pkt 

b) krajowe – 30 pkt 
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c) uczelniane – 20 pkt 

d) indywidualne –  zagraniczna - 50 pkt, krajowa – 40 pkt 

d) publikacja katalogu wystawy indywidualnej  - zagraniczna - 10 pkt, krajowa – 5 pkt 

e) publikacja pracy w katalogu prac z wystawy zbiorowej –zagraniczna – 5 pkt, krajowa – 1 pkt 

f) udział w wystawach pokonkursowych – zagraniczna - 20 pkt, krajowa – 10 pkt 

g) niesamodzielne elektroniczne upublicznienie aktywności artystycznej – 10 pkt 

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych i artystycznych w formie drukowanej i elektronicznej  

(zdjęcia w katalogu to nie publikacja, może to być jedynie załącznik do pkt.2 i 3) (razy ilość) (20 

pkt)  

 

5.  Czynny udział w konferencjach (referaty/komunikaty) (razy ilość) 

 

a.  Udział w konferencjach międzynarodowych (30pkt) 

b. Udział w konferencjach krajowych (25 pkt) 

c. Publikacja materiałów pokonferencyjnych (15 pkt)  

 

6. Udział w wymianie studenckiej 

 

Udział w wymianie zagranicznej (LLP/ ERASMUS, CEEPUS, z umów bilateralnych podpisanych przez 

ASP) (5 pkt) 

 

7. Udokumentowana działalność w charakterze komisarza wystaw, konkursów i projektów 

artystycznych i scenograficznych (razy ilość) 

a. Wydziałowych – 15 pkt 

b. Uczelnianych – 20 pkt 

c. Międzyuczelnianych – 25 pkt 

d. Pozainstytucjonalnych – 30 pkt 

 

8. Udział w nieobjętych programem studiów, kwalifikowanych stażach, praktykach, warsztatach 

a. Zagranicznych – 20 pkt 

b. Krajowych – 15 pkt 

 

9. Udokumentowana samodzielna realizacja scenografii filmowej i teatralnej 40 pkt. 

 

III. Osiągnięcia sportowe (razy ilość) 

 

a. I nagroda w Zawodach Międzynarodowych – 30 pkt 

b. II i III w Zawodach Międzynarodowych – 25 pkt 

c. I nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 25 pkt 

d. I i III nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 20 pkt 
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Komisja decyduje, które osiągnięcia studenta, nagrody i wyniki z podanej listy, uzyskane w 

poprzednim roku akademickim, są podstawą do przyznania w/w świadczenia na rok akademicki.  

W sytuacji uzyskania tej samej ilości punktów,  o miejscu w rankingu decydują kryteria osiągnięć 

artystycznych a nie średnia ocen.  
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STYPENDIA REKTORA 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE MALARSTWA 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW LUB/I WYSOKICH WYNIKÓW 

SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

I. Wyniki w nauce  

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na kierunku, na którym student ubiega się o w/w 

świadczenie (średnia x 30)  

 

II. Osiągnięcia artystyczne/naukowe 

1. Otrzymane stypendia: (40 pkt)  

 

a. Stypendium Henry’ego J. T. Dorena  

b. Stypendium „Grazella” im. Marii Anny Siemieńskiej  

c. Program Stypendialny SAPERE AUSO  

d. Nagroda Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi”  

e. Stypendium naukowe miasta Krakowa  

f. Stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej  

g. Program Stypendialny Młoda Polska, organizowany przez NCK  

h.  Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza"  

i. Stypendia fundowane  

j.  Inne stypendia, które zaakceptuje Komisja 

 

2. Udział lub nagrody w konkursach artystycznych, edukacyjnych, kuratorskich 

 

a. grand prix, I  nagroda w konkursie międzynarodowym na poziomie akademickim   - 50 pkt 

b. II -III nagroda w konkursie międzynarodowym  - 35 pkt 

c. wyróżnienie w konkursie międzynarodowym –30 pkt 

d. publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 5 pkt 

e. I-III nagroda w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 20 pkt 

f. wyróżnienie w konkursie krajowym/międzyuczelnianym – 10 pkt 

g. publikacja wyróżnionej/ niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym – 4 punkty 

h. nagroda lub wyróżnienie w konkursie uczelnianym/międzywydziałowym/uczelnianym- 10 pkt 

 

3. Udział  w wystawach, projektach, targach, realizacjach działań artystycznych, edukacyjnych, 

kuratorskich: (razy ilość) 

a) międzynarodowe – 35 pkt 

b) krajowe – 25 pkt 

c) uczelniane – 20 pkt 
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d) indywidualne –  zagraniczna - 50 pkt, krajowa – 40 pkt 

d) publikacja katalogu wystawy indywidualnej  - zagraniczna - 10 pkt, krajowa – 5 pkt 

e) publikacja pracy w katalogu prac z wystawy zbiorowej –zagraniczna – 5 pkt, krajowa – 1 pkt 

f) udział w wystawach pokonkursowych – zagraniczna - 20 pkt, krajowa – 10 pkt 

g) niesamodzielne elektroniczne upublicznienie aktywności artystycznej – 10 pkt 

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych i artystycznych w formie drukowanej i elektronicznej  

(zdjęcia w katalogu to nie publikacja, może to być jedynie załącznik do pkt.2 i 3) (razy ilość) (20 

pkt)  

 

5.  Czynny udział w konferencjach (referaty/komunikaty) (razy ilość) 

 

a.  Udział w konferencjach międzynarodowych (30pkt) 

b. Udział w konferencjach krajowych (25 pkt) 

c. Publikacja materiałów pokonferencyjnych (15 pkt)  

 

6. Udział w wymianie studenckiej 

 

Udział w wymianie zagranicznej (LLP/ ERASMUS, CEEPUS, z umów bilateralnych podpisanych przez 

ASP) (5 pkt) 

 

7. Udokumentowana działalność w charakterze komisarza wystaw, konkursów i projektów 

artystycznych (razy ilość) 

a. Wydziałowych – 15 pkt 

b. Uczelnianych – 20 pkt 

c. Międzyuczelnianych – 25 pkt 

d. Pozainstytucjonalnych – 30 pkt 

 

8. Udział w nieobjętych programem studiów, kwalifikowanych stażach, praktykach, warsztatach 

a) Zagranicznych – 20 pkt 

b) Krajowych – 15 pkt 

 

9. Udokumentowana działalność w charakterze autora i animatora programów edukacyjnych 20 

pkt. 

 

III. Osiągnięcia sportowe (razy ilość) 

 

a. I nagroda w Zawodach Międzynarodowych – 30 pkt 

b. II i III w Zawodach Międzynarodowych – 25 pkt 

c. I nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 25 pkt 

d. I i III nagroda w Zawodach Krajowych akademickich i pozaakademickich – 20 pkt 
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Komisja decyduje, które osiągnięcia studenta, nagrody i wyniki z podanej listy, uzyskane w 

poprzednim roku akademickim, są podstawą do przyznania w/w świadczenia na rok akademicki.  

W sytuacji uzyskania tej samej ilości punktów, o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen a nie 

kryteria osiągnięć artystycznych. 
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STYPENDIUM REKTORA 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE 

 STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA WYDZIALE RZEŹBY  

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

 

Ocenie podlegają następujące osiągnięcia oraz aktywności studenta: 

 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ 

 

I. Wyniki w nauce; 
1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku  

Przelicznik:  Średnia ocen x 30 = ilość punktów. 

 

II. Osiągniecia artystyczne. 

 

1. Otrzymane stypendia  
1a. Stypendium Ministra Kultury 30 pkt. 

1b. Stypendium Jana Matejki 26 pkt.  

1c. Stypendium Henry’ego T. Dorena 16 pkt.  

1d. Inne stypendia 12 pkt. 

 

2. Udział oraz osiągniecia w  k o n k u r s a c h artystycznych ( w dowolnej dziedzinie 

twórczości ); 

2a. I nagroda w konkursie międzynarodowym 36 pkt. 

2b. II nagroda w konkursie międzynarodowym 32 pkt. 

2c. III nagroda w konkursie międzynarodowym 28 pkt. 

2d. Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym 18 pkt.  

2e.Kwalifikowany udział w konkursie międzynarodowym 8 pkt.  

2f. I nagroda w konkursie ogólnopolskim 28 pkt. 

2g. II nagroda w konkursie ogólnopolskim 25 pkt.  

2h. III nagroda w konkursie ogólnopolskim 20 pkt.  

2i.Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim 15 pkt. 

2j. Kwalifikowany udział w konkursie ogólnopolskim 6 pkt. 

2k. I nagroda w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym  16 pkt.  

2l. II nagroda w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym  12 pkt.  

2ł. III nagroda w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym  10 pkt.  

2m. Wyróżnienie w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym 8 pkt.  

2n. Kwalifikowany udział w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym 4 pkt. 

 

3. Udział w wystawach/festiwalach /targach artystycznych (rzeźba, intermedia, 

malarstwo, rysunek, fotografia itd.) ; 
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3a. Wystawa indywidualna zagraniczna 30 pkt. * 

3b. Wystawa indywidualna krajowa  20 pkt. * 

3c. Wystawa indywidualna uczelniana 18 pkt. 

3d. Wystawa indywidualna wydziałowa (w Galerii Wydziału Rzeźby) 17 pkt.  

3e. Udział w wystawie zbiorowej międzynarodowej  16 pkt.  

3f. Udział w wystawie zbiorowej krajowej 15 pkt.  

3g. Udział w wystawie zbiorowej uczelnianej 12 pkt.  

3h. Udział w wystawie zbiorowej wydziałowej/katedralnej/pracownianej10 pkt.  

 

* Udział w wystawach w prestiżowych galeriach (kwalifikacja konkursowa/kuratorska) + 8 

pkt. 

 

4. Udział w kwalifikowanych warsztatach interdyscyplinarnych ;  
4a. Udział w warsztatach/sympozjach międzynarodowych 20 pkt. 

4b. Udział w warsztatach/sympozjach ogólnopolskich - międzyuczelnianych  

18 pkt. 

4c. Udział w warsztatach/sympozjach wydziałowych 15 pkt. 

 

III. Osiągniecia naukowe. 

 

1. Publikacje tekstów teoretycznych w czasopismach o sztuce i naukowych;  
1a. Publikacja (druk) 10 pkt.  

1b. Publikacja w mediach cyfrowych 8 pkt. 

1c. Prowadzenie autorskich wykładów, prezentacji 8 pkt. 

 

2. Publikacje dzieł artystycznych w katalogach, czasopismach o sztuce;  
2a. Publikacja (drukiem, cyfrowa) 10 pkt.  

 

2. Czynny udział w konferencjach( referaty ); 

 2a. Czynny udział w konferencjach międzynarodowych ( za każdy referat -wystąpienie) 16 

pkt.  

2b. Czynny udział w konferencjach ogólnopolskich ( za każdy referat - wystąpienie) 10 pkt. 

 

IV. Udział w kwalifikowanych stażach/praktykach;  
1.Udział w wymianie zagranicznej (np. ERASMUS/CEPUS) 16 pkt.  

2.Udział w stażu zagranicznym 20 pkt.  

3.Udział w praktykach zagranicznych 16 pkt.  

4.Udział w stażu ogólnopolskim (nie objętym programem studiów) 12 pkt.  

5.Udział w praktykach ogólnopolskich (nie objętych programem studiów) 10 pkt. 

 

V. Organizacja wystaw i konkursów; 

1. Lider projektów lub komisarz wystaw i konkursów międzyuczelnianych  

16 pkt. 

2. Lider projektów lub komisarz wystaw i konkursów uczelnianych  12 pkt. 

3. Lider projektów lub komisarz wystaw i konkursów wydziałowych 10 pkt. 

 

VI. Osiągnięcia sportowe; 
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1a. Zajęcie miejsca 1 w zawodach krajowych  akademickich/międzyuczelnianych 

(drużynowe/indywidualne) 16pkt. 

1b. Zajęcie miejsca 2-3 w zawodach krajowych akademickich/międzyuczelnianych 

(drużynowe/indywidualne) 12pkt. 

2a. Zajęcie miejsca 1 w zawodach krajowych związkowych (pozauczelnianych) 12pkt. 

2b. Zajęcie miejsca 2-3 w zawodach krajowych związkowych(pozauczelnianych) 8pkt. 

3. Zajęcie wysokiego miejsca (1-3) w zawodach międzynarodowych  18pkt. 

 

 

 

 Osiągnięcia podlegają ocenie wyłącznie na podstawie dokumentów 

potwierdzających wiarygodność danych. 

 

 W przypadku uzyskania równej ilości punktów o uzyskaniu wyższego miejsca 

na liście konkursowej decyduje średnia ocen.  
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STYPENDIA REKTORA 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 

NA WYDZIALE GRAFIKI 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW LUB/I WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH, KTÓRE MOGĄ 

DOKUMENTOWAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU GRAFIKI. 

Wymagane jest załączenie szczegółowej dokumentacji ( zaświadczenia, dyplomy, fotografie, opinie itp.). Osiągnięcia 

niepotwierdzone dokumentacją nie będą uwzględniane. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów o przyznaniu stypendium decyduje średnia 

uzyskana na głównym kierunku. 

 

I. WYNIKI W NAUCE 

 

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku 

Sposób punktowania: średnia ocen uzyskana za poprzedni rok akademicki x 30 pkt 

np. średnia 4,80x30=144 pkt 

Osoba ubiegająca się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów powinna, oprócz wykazania się średnią zawierającą 

się w  przedziale 4,75 do 5,5, po podliczeniu wszystkich punktów za średnią oraz osiągnięcia artystyczne naukowe lub/i 

sportowe uzyskać co najmniej 180 punktów.  

 

II. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

 

1. Otrzymane stypendia   

1a. Znaczące stypendia o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. Stypendium Ministra Kultury, Stypendium Jana 

Matejki) 30 pkt. 

1b. Inne stypendia 15 pkt. ( z wyłączeniem Stypendium Rektora) 

 

2. Udział oraz osiągnięcia w konkursach artystycznych i projektowych 

2a. Grand Prix/I nagroda w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze   50 pkt 

2b. II nagroda w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze    45 pkt 

2c. III nagroda w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze    40 pkt 

2d. Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym/ogólnopolskim o znaczącej randze   35 pkt 

2e. Grand Prix/I nagroda w konkursie ogólnopolskim       40 pkt 

2f. II nagroda w konkursie ogólnopolskim        35 pkt 

2g. III nagroda w konkursie ogólnopolskim        30 pkt 

2h. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim       25 pkt 

2i. Grand Prix/I nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym 30 pkt 

2j. II nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym    25 pkt 

2k. III nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym    20 pkt 

2l. Wyróżnienie w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym/o zasięgu lokalnym   15 pkt 

2m. Wystawa konkursowa towarzysząca konkursowi 

międzynarodowemu / ogólnopolskiemu o znaczącej randze      20 pkt 

2n. Wystawa konkursowa towarzysząca konkursowi ogólnopolskiemu     15 pkt 

2o. Wystawa konkursowa towarzysząca konkursowi wydziałowemu 

/międzywydziałowemu/o zasięgu lokalnym       10 pkt 

2p. Katalog towarzyszący (konkurs międzynarodowy / ogólnopolski o znaczącej randze)   15 pkt 

2r. Katalog towarzyszący (konkurs ogólnopolski)       10 pkt 

2s. Katalog towarzyszący (konkurs wydziałowy/międzywydziałowy/o zasięgu lokalnym)   5 pkt 

3. Czynny udział w wystawach 

Tą samą wystawę odbywającą się cyklicznie i/lub w różnych ośrodkach wpisujemy tylko raz. 
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3a. Udział w wystawie indywidualnej o zasięgu międzynarodowym     50 pkt 

3b. Udział w wystawie zbiorowej o zasięgu międzynarodowym      45 pkt 

3c. Udział w indywidualnej wystawie zagranicznej o charakterze lokalnym    20 – 38 

pkt 

3d. Udział w zbiorowej wystawie zagranicznej o charakterze lokalnym     10 – 36 

pkt 

3e. Udział w wystawie indywidualnej o zasięgu ogólnopolskim      40 pkt 

3f. Udział w wystawie zbiorowej o zasięgu ogólnopolskim      35 pkt 

3g. Udział w wystawie indywidualnej o zasięgu uczelnianym/lokalnym     20 – 30 

pkt 

3h. Udział w wystawie zbiorowej o zasięgu uczelnianym/lokalnym     10 – 20 

pkt 

3i. Selekcja uczestników (wystawa o zasięgu międzynarodowym)     25 pkt 

3j. Selekcja uczestników (wystawa o zasięgu ogólnopolskim)      20 pkt 

3k. Selekcja uczestników (wystawa o zasięgu wydziałowym/międzywydziałowym/lokalnym)   15 pkt 

3l. Katalog towarzyszący wystawie o zasięgu międzynarodowym     15 pkt 

3m. Katalog towarzyszący wystawie o zasięgu ogólnopolskim      10 pkt 

3n. Katalog towarzyszący wystawie o zasięgu wydziałowym/międzywydziałowym/lokalnym   5 pkt 

 

4. Czynny (nie bierny) udział w kwalifikowalnych warsztatach, targach, prezentacjach, publikacjach, pokazach artystycznych i 

projektowych  

4a. Czynny udział w kwalifikowalnych warsztatach, targach, prezentacjach, publikacjach, pokazach artystycznych 

i projektowych o zasięgu międzynarodowym        25 pkt 

4b. Czynny udział w kwalifikowalnych warsztatach, targach, prezentacjach, publikacjach, pokazach artystycznych 

i projektowych o zasięgu ogólnopolskim        18 pkt 

 

5. Pełnienie funkcji lidera lub współorganizatora projektu pozauczelnianego 

i/lub komisarza wystaw i konkursów wydziałowych/uczelnianych/międzyuczelnianych    10 – 30 

-pkt 

 

III. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

3a. Publikacja naukowo-artystyczna w czasopismach naukowych      10 – 30 

pkt 

3b. Publikacja naukowo-artystyczna w formie elektronicznej 

(na portalach internetowych związanych z kulturą i/lub nauką, 

np. takich jak: culture.pl, e-splot.pl w postaci artykułu, eseju, recenzji itp.)      5 – 18 

pkt 

3c. Czynny udział w konferencjach (referaty) o charakterze międzynarodowym    5 pkt 

3d. Czynny udział w konferencjach (referaty) o charakterze ogólnopolskim     18 pkt 

3e. Czynny udział w konferencjach (referaty) o charakterze lokalnym      12 pkt 

 

IV. UDZIAŁ W STAŻACH / PRAKTYKACH 

 

4a. Udział w wymianie zagranicznej (SOCRATES, CEEPUS, ERASMUS)  10 pkt 

 

V. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

 

5a. Zajęcie miejsca (1-3) w międzynarodowym konkursie sportowym     12 pkt 

5b. Zajęcie miejsca (1-3) w krajowym konkursie sportowym      5 pkt 

 

Osiągnięcia wyraźnie nieokreślone w ww. wytycznych i kryteriach podlegają weryfikacji oraz ocenie przez Komisję. 
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KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA   
    DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW     

 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ  

 

I. ŚREDNIA OCEN ZA WYNIKI W NAUCE  

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku  142,5 -165 pkt 

II. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE  

40. Stypendia za osiągnięcia  

1a. Stypendia w dyscyplinie sztuki projektowe        12 pkt 

1b. Stypendia w dyscyplinie sztuki piękne     8 pkt 

1c. Stypendium Ministra Kultury        10 pkt 

1d. Inne stypendia (z wyłączeniem Stypendium Rektora)   4 pkt 

2. Udział oraz osiągnięcia w konkursach projektowych 

2a. I nagroda w konkursie międzynarodowym           40 pkt 

2b. II nagroda w konkursie międzynarodowym       36 pkt 

2c. III nagroda w konkursie międzynarodowym       32 pkt 

2d. Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym        16 pkt 

2e. I nagroda w konkursie ogólnopolskim       32 pkt 

2f. II nagroda w konkursie ogólnopolskim       25 pkt 

2g. III nagroda w konkursie ogólnopolskim       20 pkt 

2h. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim       14 pkt 

2i. I nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     20 pkt 

2j. II nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     16 pkt 

2k. III nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     12 pkt 

2l. Wyróżnienie w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     8 pkt 

3. Udział oraz osiągnięcia w konkursach artystycznych  

3a. I nagroda w konkursie międzynarodowym            32 pkt 
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3b. II nagroda w konkursie międzynarodowym       28 pkt 

3c. III nagroda w konkursie międzynarodowym       24 pkt 

3d. Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym          12 pkt 

3e. I nagroda w konkursie ogólnopolskim       24 pkt 

3f. II nagroda w konkursie ogólnopolskim       20 pkt 

3g. III nagroda w konkursie ogólnopolskim       16 pkt 

3h. Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim         8 pkt 

3i. I nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     16 pkt 

3j. II nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     12 pkt 

3k. III nagroda w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     8 pkt 

3l. Wyróżnienie w konkursie wydziałowym/międzywydziałowym     4 pkt 

4. Prezentacja własnych osiągnięć na wystawie/targach projektowych  

4a. Prezentacja własnych osiągnięć na wystawie/targach międzynarodowych    30 pkt 

4b. Prezentacja własnych osiągnięć na wystawie/targach ogólnopolskich     20 pkt 

5. Prezentacja własnych osiągnięć na wystawie/targach artystycznych  

5a. Prezentacja własnych osiągnięć na wystawie/targach  międzynarodowych     20 pkt 

5b. Prezentacja własnych osiągnięć na wystawie/targach  ogólnopolskich     16 pkt 

6. Czynny udział w kwalifikowanych warsztatach projektowych nie objętych programem studiów 

6a. Udział w warsztatach międzynarodowych     20 pkt 

6b. Udział w warsztatach ogólnopolskich/międzyuczelnianych     16 pkt 

6c. Udział w warsztatach wydziałowych    12 pkt 

III. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  

1. Publikacje  

1a. Publikacja w wydawnictwie naukowym/artystycznym/projektowym     16 pkt 

1b. Publikacja artykułu/ referatu w czasopiśmie uczelnianym    12 pkt 

1c. Publikacja naukowo-artystyczna w formie elektronicznej     16 pkt 

2. Czynny udział w konferencjach (referaty/prezentacje)  
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2a. Udział w konferencjach międzynarodowych (za każdy referat/prezentację)     30 pkt 

2b. Udział w konferencjach ogólnopolskich (za każdy referat/prezentację)     25 pkt 

IV. UDZIAŁ W KWALIFIKOWANYCH STAŻACH/ PRAKTYKACH  

1. Udział w wymianie zagranicznej (ERASMUS/CEEPUS)     20 pkt 

2. Udział w stażach/praktykach zagranicznych (nie objętych programem studiów)     25 pkt 

3. Udział w stażach/praktykach krajowych (nie objętych programem studiów)     16 pkt 

V. AUTORSTWO LUB MODEROWANIE WYDARZEŃ PROJEKTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH  

1. Komisarz wystawy/ konkursu / lider projektu wydziałowego    30 pkt 

2. Komisarz wystawy/ konkursu / lider projektu międzywydziałowego    35 pkt 

3. Komisarz wystawy/ konkursu / lider projektu uczelnianego    40 pkt 

VI. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

1. Reprezentacja AZS ASP 

1a. Zajęcie I-III miejsca w zawodach międzynarodowych    10 pkt 

1b. Zajęcie I-III miejsca w zawodach krajowych    8 pkt 

 
 
Osiągnięcia wyraźnie nieokreślone w ww. wytycznych i kryteriach podlegają weryfikacji 

oraz ocenie przez Komisję.  

W przypadku uzyskania jednolitej punktacji przez kilku kandydatów o miejscu na liście 

rankingowej decyduje średnia z ocen. 
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STYPENDIUM REKTORA 

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA 

NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA WYDZIALE KONSERWACJI I RESTAURACJI 

DZIEŁ SZTUKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 
 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ 
I. Wyniki w nauce  
 

1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku 
 
Sposób punktowania: od 4,75 x 30 = 142,50 pkt. do 5,50 x 30 = 165 pkt. 

 
 
II. Osiągnięcia artystyczne  
 
1. Udział w konkursach artystycznych i projektowych: 
 
1a. I nagroda w konkursie międzynarodowym 35 pkt.  
1b. II nagroda w konkursie międzynarodowym 33 pkt.  
1c. III nagroda w konkursie międzynarodowym 31 pkt.  
1d. wyróżnienie w konkursie międzynarodowym 23 pkt.  
1e. I nagroda w konkursie ogólnopolskim 31 pkt.  
1f. II nagroda w konkursie ogólnopolskim 27 pkt.  
1g. III nagroda w konkursie ogólnopolskim 25 pkt.  
1h. wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim 21 pkt.  
1i. I nagroda w konkursie międzywydziałowym/uczelniany 27 pkt.  
1j. II nagroda w konkursie międzywydziałowym/ uczelnianym 25 pkt.  
1k. III nagroda w konkursie międzywydziałowym/ uczelnianym 23 pkt.  
1l. wyróżnienie w konkursie międzywydziałowym/ uczelnianym 21 pkt.  
1m. I nagroda w konkursie wydziałowym 23 pkt. 
1n. II nagroda w konkursie wydziałowym 21 pkt. 
1o. III nagroda w konkursie wydziałowym 19 pkt. 
1p.wyróżnienie w konkursie wydziałowym 17 pkt. 
 
2. Udział w wystawach, projektach i targach artystycznych:  
 
2a.  międzynarodowe 30 pkt. 
2b. krajowe 25 pkt. 
2c. uczelniane 23 pkt. 
2d. wydziałowe 21 pkt. 
2e. indywidualna  19 pkt.  
   
3. Udział w nieobjętych programem studiów kwalifikowanych plenerach artystycznych: 
 
3a. udział w wydarzeniach na tle międzynarodowym 23 pkt.  
3b. udział w wydarzeniach na tle ogólnopolskim 21  pkt.  
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4. Udział w nieobjętych programem studiów kwalifikowanych warsztatach konserwatorskich:  
 
4a. udział w warsztatach konserwatorskich międzynarodowych 25  pkt. 
4b. udział w warsztatach konserwatorskich ogólnopolskich i międzyuczelnianych 23 pkt. 
4c. udział w warsztatach konserwatorskich wydziałowych 19 pkt. 
 
5. Udział w nie objętych programem studiów kwalifikowanych stażach i  praktykach: 
 
5a. międzynarodowe 35 pkt. 
5b. ogólnopolskie 30 pkt. 
5c. indywidualne  25 pkt. 
 
III. Osiągnięcia naukowe  
 

1. Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referaty, prezentacje, publikacja 
materiałów pokonferencyjnych):  
 
1a. międzynarodowe 30 pkt. 
1b. krajowe 25 pkt. 
1c. uczelniane / międzyuczelniane 23 pkt.  
 
2. Publikacje naukowe:  
 
2a. w zeszytach naukowych, naukowo-artystycznych  30 pkt. 
2b. w czasopiśmie naukowym, artystycznym, projektowym 25 pkt. 
2c. w czasopiśmie uczelnianym 23 pkt. 
 
3. Wyróżnienia przedmiotowe udokumentowane wpisem w indeksie 21 pkt.  
 
IV. Osiągnięcia sportowe  
 

1. Udział w zawodach sportowych: 

 

1a. I miejsce w zawodach międzynarodowych 35 pkt. 

1b. II miejsce w zawodach międzynarodowych 33  pkt. 

1c. III miejsce w zawodach międzynarodowych 31 pkt. 

1d. I miejsce w zawodach krajowych 31 pkt. 

1e. II miejsce w zawodach krajowych 27 pkt. 

1f. III miejsce w zawodach krajowych 25 pkt. 

1g. I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski  31 pkt. 

1h. II  miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski  27 pkt. 

1i. III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski  25 pkt. 

 
 
W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez dwóch studentów decyduje ilość  
punktów za średnią ocen. 
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STYPENDIA REKTORA 

 

kryteria i punktacja osiągnięć przy ocenie wniosków  

o przyznanie stypendium rektora  

na Wydziale Form Przemysłowych  

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

 

 

Ocenie podlegają następujące osiągnięcia oraz aktywności studenta: 
 

I.   

Wyniki w nauce w roku akademickim 2012/2013 

 

II.   

Osiągnięcia projektowe i artystyczne 

 

III.   

Osiągnięcia naukowe 

 

IV.   

Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych: stażach, praktykach i plenerach  

oraz wymianach zagranicznych 

 

V.   

Osiągnięcia sportowe na rzecz uczelni 
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PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ 

  

I.  

Wyniki w nauce 

 
1. 

Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku pomnożona przez 30, np. iloczyn 5,5 x 30 

= 165 punktów. 

 

II 

Osiągnięcia projektowe i artystyczne 
 

1.  

Konkursy projektowe  

1.a. I nagroda w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 120 pkt 

1.b. II nagroda w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 100 pkt 

1.c. III nagroda w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 100 pkt 

1.d. Wyróżnienie w konkursie projektowym o bardzo wysokiej randze – 80 pkt 

1.e. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu projektowego  

        o bardzo wysokiej randze – 24 pkt 

1.f.  I nagroda w konkursie projektowym – 64 pkt 

1.g. II nagroda w konkursie projektowym – 48 pkt 

1.h. III nagroda w konkursie  projektowym – 48 pkt 

1.i. Wyróżnienie w konkursie  projektowym – 24 pkt 

1.j. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu projektowego – 12 pkt   

1.k. I nagroda w projektowym konkursie uczelnianym – 36 pkt 

1.l. II nagroda w projektowym konkursie uczelnianym – 20 pkt 

1.m. III nagroda w projektowym konkursie uczelnianym – 20 pkt 

1.n. Wyróżnienie w projektowym konkursie uczelnianym – 8 pkt 

 

2.  

Konkursy artystyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, itp.)  

2.a. I nagroda w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 64 pkt 

2.b. II nagroda w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 48 pkt 

2.c. III nagroda w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 48 pkt 

2.d. Wyróżnienie w konkursie artystycznym o bardzo wysokiej randze – 24 pkt 

2.e. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu artystycznego  

        o bardzo wysokiej randze – 12 pkt  

2.f. I nagroda w konkursie artystycznym – 36 pkt 

2.g.  II nagroda w konkursie artystycznym – 20 pkt 

2.h. III nagroda w konkursie artystycznym – 20 pkt 

2.i. Wyróżnienie w konkursie artystycznym – 8 pkt 

2.j. Publikacja niewyróżnionej pracy w katalogu pokonkursowym konkursu artystycznego – 4 pkt 

2.k. I nagroda w artystycznym konkursie uczelnianym – 20 pkt 

2.l. II nagroda w artystycznym konkursie uczelnianym – 12 pkt 

2.m. III nagroda w artystycznym konkursie uczelnianym – 12 pkt 

2.n. Wyróżnienie w artystycznym konkursie uczelnianym – 4 pkt 
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3.  

Wystawy/targi projektowe  

3.a. Udział w wystawie/targach międzynarodowych – 48 pkt 

3.b. Udział w wystawie/targach ogólnopolskich – 36 pkt 

 

4.  

Wystawy/targi artystyczne (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia itp.)  
4.a. Udział w wystawie/targach międzynarodowych – 36 pkt 

4.b. Udział w wystawie/targach ogólnopolskich – 16 pkt 

 

III.  

Osiągnięcia naukowe 
 

1.  

Publikacje  

1.a. Publikacje własnego autorstwa w czasopismach i w innych wydawnictwach projektowych – 36 pkt 

1.b. Publikacje na temat projektu lub projektanta w prasie lub wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym  

        lub w międzynarodowych projektowych portalach internetowych – 20 pkt 

1.c. Publikacje na temat projektu lub projektanta w prasie lub wydawnictwach o zasięgu ogólnopolskim  

       lub w krajowych projektowych portalach internetowych – 8 pkt 

             

2.  

Uzyskane patenty  

2.a. Patenty posiadane na własne prace projektowe wykonane w ramach zajęć na ASP – 40 pkt 

  

3.  

Czynny udział w konferencjach /referaty na targach projektowych  

3.a. Czynny udział w konferencjach międzynarodowych – 40 pkt 

3.b. Czynny udział w konferencjach  ogólnopolskich – 36 pkt 

3.c. Wystąpienia i referaty na konferencjach/targach projektowych promujące uczelnię – 24 pkt 

 

IV. 

Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych: stażach, praktykach  

i plenerach oraz wymianach zagranicznych 
 

1. Udział w nie objętym programem studiów i kwalifikowanym stażu zagranicznym – 24 pkt 

2. Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych praktykach zagranicznych – 24 pkt 

3. Udział w nie objętym programem studiów i kwalifikowanym stażu krajowym – 12 pkt 

4. Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych praktykach krajowych – 12 pkt 

5. Udział w nie objętych programem studiów i kwalifikowanych plenerach – 16 pkt 

6. Udział w wymianach zagranicznych (CEEPUS, ERASMUS) – 12 pkt 

 

VI.  

Osiągnięcia sportowe na rzecz uczelni 
 

1.  
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Reprezentacja ASP w zawodach międzyuczelnianych  

1.a Zajęcie miejsca (I–III) w krajowym konkursie sportowym – 12 pkt 

1.B. Zajęcie miejsca (I–III) w międzynarodowym konkursie sportowym – 36 pkt 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. 

Punkty przyznawane są tylko za osiągnięcia wiarygodnie udokumentowane. 

 

2. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez więcej niż jedna osobę,  

kryterium rozstrzygającym jest średnia ocen. 
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STYPENDIA REKTORA 
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH 

STUDENTÓW 

NA WYDZIALE INTERMEDIÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI 

W KRAKOWIE 

 

Ocenie podlegają następujące osiągniecia oraz aktywności studenta: 

 

I. wyniki w nauce,  

II. osiągnięcia artystyczne wykraczające poza program studiów oraz realizowane poza uczelnią, 

III. osiągnięcia naukowe, badawcze, publicystyczne, cytowania w obiegu publicznym, 

IV. udział w kwalifikowanych stażach, praktykach i warsztatach nie objętych programem studiów,  

V. osiągnięcia sportowe.  

 

Osiągnięcia podlegają ocenie wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających wiarygodność danych. 

W przypadku tej samej ilości punktów zdobytych przez wiele osób, ranking ustala się na podstawie 

osiągnięcia większej ilości punktów wynikającej ze średniej ocen. 

. 

 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ 

 

Wyniki w nauce 
1. Średnia ocen od 4,75 do 5,5 uzyskana na głównym kierunku - średnia x 30 

 

I. Osiągnięcia artystyczne 

 

1. Otrzymane stypendia  
1a. Stypendium Ministra Kultury 30 pkt. 

 1b. Stypendium Jana Matejki 26 pkt.  

1c. Stypendium Henry’ego T.Dorena 16 pkt.  

1d. Inne stypendia 12 pkt. 

 

2. Udział oraz osiągnięcia w  k o n k u r s a c h artystycznych (w dowolnej dziedzinie twórczości )  

2a. I nagroda w konkursie międzynarodowym 36 pkt. 

2b. II nagroda w konkursie międzynarodowym 32 pkt. 

2c. III nagroda w konkursie międzynarodowym 28 pkt. 

2d. Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym 16 pkt.  

2e. Kwalifikowany udział w konkursie międzynarodowym 6 pkt.  

2f. I nagroda w konkursie ogólnopolskim 32 pkt. 

2g. II nagroda w konkursie ogólnopolskim 24 pkt.  

2h. III nagroda w konkursie ogólnopolskim 20 pkt.  

2i.Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim 12 pkt. 

2j. . Kwalifikowany udział w konkursie ogólnopolskim 6 pkt. 

2k. I nagroda w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym  12 pkt.  

2l. II nagroda w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym  10 pkt.  

2ł. III nagroda w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym  8 pkt.  
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2m. Wyróżnienie w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym 6 pkt.  

2n. . Kwalifikowany udział w konkursie międzywydziałowym /wydziałowym 4 pkt. 

 

3. Udział w wystawach/festiwalach /targach artystycznych (w dziedzinach zbieżnych z kierunkiem 

studiów)  
3a. Wystawa indywidualna zagraniczna 25 pkt.  

3b. Wystawa indywidualna krajowa 18 pkt*. 

3c. Wystawa indywidualna uczelniana 14 pkt 

3d. Wystawa indywidualna wydziałowa 10 pkt 

3e. Udział w wystawie zbiorowej międzynarodowej 12 pkt*.  

3f. Udział w wystawie w wystawie zbiorowej krajowej 10 pkt*.  

3g. Udział w wystawie zbiorowej uczelnianej (galeria) 10 pkt*.  

3h. Wystawa indywidualna wydziałowa 6 pkt 

3i. kurator wystaw (krajowych i międzynarodowych) 8 pkt. 

* Udział w wystawach w prestiżowych galeriach i udział w wystawach kwalifikowanych na drodze 

konkursu lub typowania kuratorskiego – dodatkowo 6 pkt 

 

4. Udział w kwalifikowanych warsztatach interdyscyplinarnych   

4a Udział w warsztatach międzynarodowych 20 pkt. 

4b. Udział w warsztatach ogólnopolskich-międzyuczelnianych 18 pkt. 

4c. Udział w warsztatach/sympozjach wydziałowych 15 pkt 

 

 

 

 

II. Osiągnięcia naukowe 

1. Publikacje w czasopismach o sztuce i naukowych;  
1a. Publikacja 10 pkt.  

1b. publikacja w mediach (autorskie teksty, publikacje w telewizji)  8 pkt. 

1c.  indywidualny blog 4 pkt. 

Zgłoszony blog powinien dotyczyć problematyki związanej ze sztuką, kulturą, zagadnieniami społecznymi; 

własną działalnością artystyczną i studencką. Może zawierać teksty krytyczne i opinie dotyczące zjawisk w 

sztuce współczesnej. W chwili zgłoszenia blog musi zawierać systematyczne wpisy i musi być prowadzony 

przynajmniej 3 miesiące. Zgłoszone blogi oceniane są w formie konkursu – ocenie podlega jakość 

merytoryczna publikacji, częstotliwość publikowania wpisów, ilość odsłon wpisów na bloga. 

1d. Prowadzenie autorskich wykładów, prezentacji 8 pkt. 

 

2. Czynny udział w konferencjach (referaty) w roku akademickim 2012/2013; 

 2a. Czynny udział w konferencjach międzynarodowych ( za każdy referat -wystąpienie) 16 pkt.  

2b. Czynny udział w konferencjach ogólnopolskich ( za każdy referat - wystąpienie) 10 pkt. 

 

III. Udział w kwalifikowanych stażach/praktykach 
1. Udział w wymianie krajowej i międzynarodowej (np. ERASMUS, CEPUS) w roku akademickim 

2012/2013 - 16 pkt.  

2. Udział w stażu zagranicznym nieobjętym programem studiów 20 pkt.  

3. Udział w praktykach zagranicznych nieobjętym programem studiów 16 pkt.  

4. Udział w stażach / praktykach ogólnopolskim (nie objętym programem studiów) 12 pkt.  
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IV. Osiągnięcia sportowe 
1a. Zajęcie miejsca 1 w zawodach krajowych  akademickich/międzyuczelnianych 

(drużynowe/indywidualne) 16 pkt. 

1b. Zajęcie miejsca 2-3 w zawodach krajowych akademickich/międzyuczelnianych 

(drużynowe/indywidualne) 12 pkt. 

2a. Zajęcie miejsca 1 w zawodach krajowych związkowych(pozauczelnianych) 12 pkt. 

2b. Zajęcie miejsca 2-3 w zawodach krajowych związkowych (pozauczelnianych)  8 pkt. 

3. Zajęcie wysokiego miejsca (1-3) w zawodach międzynarodowych  18 pkt. 

 

 Wzory wniosków dostępne są na stronie www.asp.krakow.pl. Wypełniane są elektronicznie, natomiast 

dostarczane jako kompletne wydrukowane formularze.  

http://www.asp.krakow.pl/


Załącznik nr 10 

do zarządzenia rektora nr 36 z 19.06.2013 

 

68 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  

W ROKU AKADEMICKIM 20…/20… 

 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

 

   

NAZWISKO ………………………………… IMIĘ ……………………………… PESEL28 ……………………………… 

 

Wydział…………………………..……Kierunek………………………………………..………………Rok studiów………….  

Forma i stopień studiów*:  stacjonarne,   niestacjonarne,   magisterskie,  pierwszego stopnia,  drugiego stopnia       

  Adres stałego zamieszkania studenta 

 - …………………………      ……….………………………………………               …………………… 

kod pocztowy,                     poczta                  ulica, numer,  miejscowość,  województwo                  telefon/e -mail 

 Adres do korespondencji*:  jak wyżej        inny:  ………………………………………………………………………… 

 
*zakreślić X w odpowiedniej pozycji 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 

…../…..,  

 

OŚWIADCZENIE 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 Kodeksu karnego 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553, z późn. zm.) 29 oraz za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego30 

oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)31 oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie 

pobranych środków finansowych  OŚWIADCZAM,  ŻE: 

1. Zapoznałem się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia 

i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wraz z załącznikami 

stanowiącymi jego integralną część oraz z Regulaminem studiów jednolitych studiów magisterskich, studiów 

pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia. 

                                                           
28 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
29 Art. 233. k.k. § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie  swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za  fałszywe 

zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 
30 Art. 286 . 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 
31 Art. 211. ust. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 
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2. Moja średnia ocen uzyskana w roku akademickim ......../........ obliczona zgodnie z Regulaminem studiów:  

jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia wynosi 

.......................;  

3. Posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe z roku akademickiego ........./.........;  

 

Lp. Data, 

Czas trwania 

Osiągnięcia Punkty Potwierdz

enie 

złożenia 

dokumen

tacji 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

4. Świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. poz 
572)32 oświadczam, że 
-  Studiuję równocześnie na innym kierunku lub uczelni:   
(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

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

 

- Ukończyłem/łam studia:   TAK         NIE 

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

 

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

  

5. Dane zawarte w niniejszym  wniosku z dnia ……………………………………. o przyznanie świadczeń  pomocy 
materialnej na rok akademicki ……………………………. ., oraz w załączonej do niego dokumentacji są 
zgodne ze stanem faktycznym. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych osobowych 
zawartych we wniosku oraz  załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie związanym z ustalaniem 
prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 

Do wniosku: dołączam następujące załączniki33: 

                                                           
32Art. 184 ust.  4 i 5 : 

4.  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, zapo-mogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, 
wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których 

mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

 
33 Wypisać pozostałe załączniki 
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1)  Oświadczenie w  sprawie pobierania świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 
studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) 

2)  
 

Kraków, dnia ...............................................             ……......................................................... 
(podpis studenta) 

 

Wypełnia pracownik zajmujący się tokiem studiów w Dziekanacie 

- Średnia ocen studenta za rok akademicki .........../............ wynosi (do dwóch miejsc po przecinku): ....................  

- łączna liczba punktów za osiągnięcia wynosi …………………. 

 

Student 

 do końca roku akademickiego …..…/…..… wypełnił/nie wypełnił* wszystkie/kich warunki/ów 
przewidziane/nych Regulaminem studiów oraz planem studiów i programem nauczania, 
wymagane/nych do zaliczenia …. roku studiów na danym kierunku (specjalności), formie i stopniu 
studiów; 

 jest wpisany/nie jest wpisany* na kolejny rok akademicki; 
 

Kraków, dnia ...............................................    ................................................................... 
Podpis i pieczęć pracownika Dziekanatu 

 

 

Wypełnia Komisja przygotowująca listę rankingową: 

Student w roku akademickim ............/............ uzyskał łączną liczbę punktów ………… w tym: 

 za średnią ocen (średnia x 30) ……….. 
 za osiągnięcia artystyczne, projektowe, konserwatorskie, naukowo-badawcze lub sportowe ………… 

(według wartości punktowych ustalonych w wydziałowych kryteriach określonych w załącznikach 9 
oraz 9a-9i Regulaminu  ) 

i dołączył do wniosku komplet wymaganych dokumentów. 

 

Kraków, dnia ...............................................      .............................................................................. 
Podpis i pieczęć przewodniczącego j Komisji  

 

Dodatkowe adnotacje urzędowe: 

1. Wezwanie o uzupełnienie dokumentacji wysłano w dniu ……………………………………………………… 

     na adres …………………………………………………………………………………………………………. 

2. Uzupełniono dokumentację w dniu ……………………………………………………………………………... 

3.  Inne: …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Kraków, dnia ...............................................      .................................................................. 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI  

W SEMESTRZE …………….. W ROKU AKADEMICKIM 20…/20… 

 

 

 

Dane studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi 

 

   

NAZWISKO ………………………………… IMIĘ……………………………… PESEL34:………………………………………… 

 

Wydział…………………………..……Kierunek………………………………………..………………Rok studiów………….  

Forma i stopień studiów*:  stacjonarne,   niestacjonarne,   magisterskie,  pierwszego stopnia,  drugiego stopnia       

  Adres stałego zamieszkania studenta 

 - …………………………      ……….………………………………………               …………………… 

kod pocztowy,                     poczta                  ulica, numer,  miejscowość,  województwo                  telefon/e -mail 

 Adres do korespondencji*:  jak wyżej        inny:  ………………………………………………………………………… 

 

*zakreślić X w odpowiedniej pozycji 

 

 

Proszę o przyznanie zapomogi. 

 

Uzasadnienie wniosku: 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

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

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

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

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

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

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

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

Do wniosku dołączam następujące załączniki35: 

 

6.  Oświadczenie w  sprawie pobierania świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 
studiów (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu) 

  

   

   

   

   

 

                                                           
34 W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
35 W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej 

wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione w Regulaminie właściwy organ może 

domagać się takiego dokumentu. 
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OŚWIADCZENIE 

Ja ……………………………………………………………………..  niżej podpisany/a, uprzedzony/a o odpowiedzialności oraz świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 23336  Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553)  jak również 

świadomy/a odpowiedzialności  za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego37 oraz  świadomy/a treści art. 184 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. poz 572)38 jak również odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na podstawie art. 211 tej ustawy39 oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych  

OŚWIADCZAM,  ŻE: 

 Zapoznałem się z aktualnie obowiązującym Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia 

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz z załącznikami stanowiącymi  jego integralną część, 

 Studiuję równocześnie na innym kierunku lub uczelni:   

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

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

 

 Ukończyłem/łam studia:   TAK         NIE 

(jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rok studiów, stopień studiów) 

 

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

  

 Dane oraz informacje zawarte w niniejszym  wniosku z dnia ……………………………………. oraz w załączonej do niego dokumentacji 
są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia na piśmie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie o każdej 
zmianie w zakresie informacji objętych niniejszym wnioskiem, w szczególności zobowiązuję się do powiadomienia o zmianach 
dotyczących mojej sytuacji rodzinnej, dochodowej lub majątkowej, w tym również o otrzymaniu świadczeń pomocy 
materialnej na innym kierunku studiów bądź ukończeniu innych studiów, niezwłocznie, nie później w terminie do 7 dni od 
daty zaistnienia zmiany40; 

                                                           

36 Art. 233. k.k. § 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 do lat 3. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie  swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za  fałszywe 

zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

37 Art. 286. k.k. § 1. 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. 

 
38 Art. 184 ust.  4 i 5 : 

4.  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapo-mogę, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba 

że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 

trzech lat. 

 

39 Art. 211. p.s.w  ust. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.  

ust. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną. 

 
40 Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych  świadczeń, 

a  w konsekwencji koniecznością ich zwrotu. 



Załącznik nr 11 

do zarządzenia rektora nr 36 z 19.06.2013 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie moich danych osobowych 
zawartych we wniosku oraz  załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie stypendium w zakresie związanym z ustalaniem 
prawa do przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 

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

Miejsce,      data                                                               podpis studenta (wnioskodawcy) 
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Kraków, dnia …………. 20..... roku 

 

 

 

WEZWANIE  

do uzupełnienia braków we wniosku 

 

 

 

 

Na zasadzie art. 64 § 2 K.p.a41 wzywam do usunięcia braków we wniosku z dnia 

…………………………………. o przyznanie stypendium socjalnego*, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów*, zapomogi*, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych*. Braki powinny zostać 

uzupełnione poprzez dostarczenie następujących dokumentów: 

- 

- 

- 

 

 

POUCZENIE: 

Nieusunięcie ww. braków w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego wezwania spowoduje 

pozostawienie podania bez rozpoznania.  

 

 

 

 

                                                           
41 Art. 64. § 1.. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie 

pozostawia się bez rozpoznania.  

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 

siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie po-dania bez rozpoznania. 
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                                                                     ……………………………………………………………………… 

 (pieczęć i podpis wzywającego) 

 

 

 

 

Pismo doręczono mi w dniu ……………………………  w ……………………… (miejsce).  

 

 

…………………………………….. (czytelny podpis studenta) 

 


