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Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwany dalej regulaminem, został utworzony na 

podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1842, z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą. 

 

I Przepisy ogólne 

§1 

Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów Akademii, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania 

świadczeń pomocy materialnej, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium 

rektora dla najlepszych studentów, a także wzory wniosków o przyznanie świadczeń oraz sposób 

udokumentowania sytuacji materialnej studenta lub doktoranta. 

 

§2 

1. Przepisy regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu mają zastosowanie do 

studentów:  

a) będących obywatelami polskimi,  

b) cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,  

c) cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,  

d) cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

e) pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

f) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,  

g) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art.159 ust. 1 lub art. 186 ust. 

1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami),  

h) cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

i) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich 

rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,  

2. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - (Norwegia, Szwajcaria,  

Liechtenstein, Islandia) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich 

rodzin posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów 

nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych i zapomóg.  

3. Cudzoziemcom, którzy posiadają kartę stałego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub 

wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.  

4. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do studentów będących:  

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

na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z 

pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,  

b) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących 
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funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody 

właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie 

przepisów o służbie.  

5. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o ile 

podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

 

§3 

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej 

w formie: 

a) stypendium socjalnego, 

b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

c) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

d) zapomogi, 

e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia – przyznawane na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej 

w formie: 

a) stypendium socjalnego, 

b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

c) stypendium dla najlepszych doktorantów, 

d) zapomogi, 

e) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

3. Do przyznania świadczeń dla doktorantów, o których mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio 

przepisy o pomocy materialnej dla studentów z zastrzeżeniem §19. 

4. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika 

to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji z 

budżetu państwa. 

 

§4 

Dla potrzeb związanych z niniejszym Regulaminem, przyjmuje się, że niżej wymienione pojęcia 

oznaczają: 

1. dochód – dochód w rozumieniu Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późniejszymi zmianami), 

2. Rektor – Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 

3. Prorektor – Prorektor ds. studenckich i artystycznych Akademii Muzycznej im. Grażyny 

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 

4. dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów (liczonych zgodnie z ust. 1) osób w rodzinie 

studenta lub doktoranta, osiąganych przez: 

a) studenta/doktoranta, 

b) małżonka studenta/doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta/doktoranta lub jego 

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

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

na wiek, 

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta/doktoranta i będące na ich 

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

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

względu na wiek, 

5. dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny studenta/doktoranta (liczony zgodnie z ust. 1) 

podzielony przez liczbę osób w rodzinie, 

6. trudna sytuacja materialna – zachodzi wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub 

równy kwocie określonej odrębnym zarządzeniem Rektora, ustalonej w porozumieniu 

z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktorantów Akademii. 
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§5 

1. Świadczenia, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 regulaminu, przyznawane są wyłącznie 

na wniosek studenta lub doktoranta. 

2. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

3. Wykaz dokumentów określających sytuację w rodzinie studenta/ doktoranta stanowią załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

 

§6 

1. Wnioski o przyznanie świadczeń, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 regulaminu, składane są 

w Dziale Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów, zwanym dalej Działem Nauczania. 

2. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać do końca października. 

3. Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać do końca października. 

4. Wnioski o przyznanie świadczeń (z wyłączeniem punktu 2 i 3) można składać od października 

do końca czerwca.  

5. Świadczenia pomocy materialnej za miesiące październik i listopad wypłacane są do końca 

listopada, a za pozostałe miesiące od miesiąca następnego, w którym został złożony kompletny 

wniosek. 

6. Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta/doktoranta 

decyzji. 

7. Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na rachunek bankowy wskazany we wniosku 

przez studenta/doktoranta.  

 

§7 

1. Student/Doktorant może otrzymywać świadczenia w danym roku akademickim przez okres do 

dziesięciu miesięcy w przedziale czasowym od października do lipca. 

2. Studentowi/Doktorantowi, który jest na ostatnim roku studiów świadczenia przewidziane 

regulaminem wypłaca się najpóźniej do 30 czerwca. W przypadku studenta/doktoranta, który 

ukończył studia w trakcie roku akademickiego bądź utracił status studenta/uczestnika studiów 

doktoranckich w czasie trwania roku akademickiego wypłaca się świadczenia do końca miesiąca, 

w którym nastąpiło odejście. Wyjątek stanowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

 

§8 

1. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktorantów dokonuje 

podziału dotacji przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Akademii. 

2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktorantów ustala 

wysokość składek dla świadczeń pomocy materialnej. 

 

§9 

1. Student studiujący na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla 

najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.  

2. Doktorant studiujący na kilku kierunkach równocześnie może otrzymywać stypendium socjalne, 

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium dla najlepszych 

doktorantów tylko na jednym, wskazanym przez doktoranta kierunku.  

3. Student/Doktorant składając wniosek o świadczenia pomocy materialnej jednocześnie oświadcza, 

że nie pobiera świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.  

4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 

kierunku studiów – nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, 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.  

5. Ukończenie studiów za granicą nie ma wpływu na uprawnienia studenta/doktoranta do 

korzystania ze świadczeń pomocy materialnej. Unormowanie zawarte w ust. 3 dotyczy ukończenia 

studiów na uczelni działającej zgodnie z przepisami Ustawy.  
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6. Student/Doktorant otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie 

powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 3, mającej wpływ na prawo 

do świadczeń pomocy materialnej. 

 

§10 

1. Student/Doktorant nie ma prawa do świadczeń z funduszu pomocy materialnej, o których mowa 

w §3 ust. 1 lub 2 niniejszego regulaminu w przypadku gdy: 

a) został skreślony z listy studentów/doktorantów, 

b) został zawieszony w prawach studenta/doktoranta, 

c) przebywa na urlopie dziekańskim, 

d) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych, 

e) uzyskał analogiczną pomoc materialną na innym kierunku lub uczelni, 

f) nie uzyskał wpisu na kolejny semestr, 

g) ukończył studia w terminie wcześniejszym niż przewidziany tokiem studiów, 

h) zrezygnował z otrzymywanego świadczenia. 

2. Wypłata świadczeń, o których mowa w §3 ust. 1 lub 2 niniejszego regulaminu zostaje 

wstrzymana w przypadku wszczęcia przeciwko studentowi lub doktorantowi postępowania 

dyscyplinarnego do czasu wydania prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. 

3. Przywrócenie wypłaty może nastąpić na wniosek studenta lub doktoranta decyzją Dziekana/ 

Wydziałowej Komisji Stypendialnej. 

 

§11 

1. Student lub doktorant ma obowiązek zgłaszanie w Dziale Nauczania zmian, które zachodzą 

w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów oraz innych okoliczności mających wpływ 

na jego sytuację materialną i możliwość dalszego korzystania z pomocy materialnej. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 prawo do świadczenia ustalane jest na nowo w trakcie 

trwania roku akademickiego na wniosek studenta lub doktoranta. 

3. Dziekan/ Wydziałowa Komisja Stypendialna oraz Rektor/ Odwoławcza Komisja Stypendialna 

mają prawo do weryfikacji danych zawartych w dokumentach i zaświadczeniach składanych przez 

studenta lub doktoranta.  

4. Decyzja o przyznaniu świadczenia, podjęta na podstawie nieprawidłowych lub niepełnych 

danych, zostaje uchylona w formie decyzji administracyjnej, a student/doktorant zobowiązany jest 

do zwrotu świadczenia na rzecz funduszu pomocy materialnej, niezależnie od odpowiedzialności 

karnej i dyscyplinarnej.  

5. Wysokość świadczeń ustala się na podstawie aktualnych dokumentów. 

 

§12 

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

rodziny, spoczywa na studencie/doktorancie. 

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, wzywa się studenta lub 

doktoranta do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. O konsekwencjach braków we wniosku informuje się w 

wezwaniu. 

 

§13 

Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt a i c, nie może być 

większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach 

o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 

 

§14 

1. Studenci i doktoranci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną oraz karną za podanie 

nieprawdziwych lub niepełnych danych stanowiących podstawę przyznania świadczeń z funduszu 

pomocy materialnej. 
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2. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1 student lub doktorant, który otrzymał 

świadczenia na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych obowiązany jest do ich zwrotu 

wraz z odsetkami ustawowymi. 

 

II Stypendium socjalne 

 

§15 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającego 

do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. 

3. W związku z koniecznością prawidłowego ustalenia dochodu student/doktorant zobowiązany jest 

do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów określonych w załącznikach do niniejszego 

regulaminu. W uzasadnionych przypadkach, gdy dane mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy 

materialnej wymagają potwierdzenia innymi dokumentami Dziekan/ Wydziałowa Komisja 

Stypendialna lub Rektor/Odwoławcza Komisja Stypendialna  może zażądać doręczenia takiego 

dokumentu. 

4. Student/Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiąganych przez osoby, o których mowa w §4 ust. 4 punkt c w przypadku złożenia oświadczenia 

zawartego w załączniku nr 4 niniejszego regulaminu. 

5. Student/Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania 

do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

6. Student/Doktorant, o którym mowa w ust. 5 może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej 

wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

studenta/doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.  

7. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do przyznania stypendium socjalnego 

w zwiększonej wysokości, określa się na zasadach obowiązujących w przypadku ubiegania się 

o stypendium socjalne. 

 

§16 

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego należy złożyć w oryginale. 

2. Pozostałe dokumenty, wymagane przy ustaleniu dochodu studenta/doktoranta, mogą zostać 

złożone w postaci poświadczonej przez Uczelnię kserokopii. 

 

III Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

 

§17 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student lub doktorant 

z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu 

odpowiedniego dokumentu wraz z wnioskiem. 

2. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wydane na czas określony, stypendium 

specjalne dla osób niepełnosprawnych jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca jego ważności.  

3. Jeżeli student/doktorant niepełnosprawny uzyska ponownie orzeczenie stanowiące kontynuację 

poprzedniego, prawo do stypendium ustala się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. 

4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia 

orzeczonej niepełnosprawności studenta/doktoranta. Wyznaczone są następujące progi: 

a) znaczny stopień niepełnosprawności, 

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

c) lekki stopień niepełnosprawności. 
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5. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz.2046, z późniejszymi zmianami) 

orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:  

 a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  

 b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy 

wymienionej w pkt a, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności;  

 c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w 

pkt a, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;  

 d) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości 

przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt a, jest 

traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

 

IV Stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

§18 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok 

studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy 

rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady 

międzynarodowej albo laureatem lub finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty. 

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest nie więcej niż 10% liczby 

studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Akademii. Jeżeli liczba studentów 

na kierunku jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być 

przyznane jednemu studentowi. 

4. O przyznanie stypendium  rektora dla najlepszych studentów, o którym mowa w ust. 1 student 

może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

5. O przyznanie stypendium  rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student, 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów 

pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego 

stopnia. 

6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie 

określonym w regulaminie studiów: 

a) zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów, 

b) złożył indeks i kartę egzaminacyjną w Dziale Nauczania, 

c) wniósł wymagane w przypadku studiów płatnych opłaty, 

d) nie został ukarany karami dyscyplinarnymi, 

e) jest wpisany na kolejny rok akademicki, oraz: 

- za poprzedni rok akademicki osiągnął średnią ocen nie mniejszą niż bardzo dobry 21 

punktów; sposób obliczania średniej został opisany w punkcie 7, lub 

- w poprzednim roku akademickim zdobył osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i 

udokumentował je stosownymi zaświadczeniami (zgodnie z załącznikiem do regulaminu). 

7. Średnią ocen niezbędną do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów ustala się jako średnią ocen z przedmiotu kierunkowego pomnożonego przez 3 oraz ocen 

z pozostałych przedmiotów. Zarówno wyliczona średnia ocen jak i oceny za przedmiot kierunkowy 

nie może być niższa niż bardzo dobry 21 punktów. Żaden z przedmiotów nie może być oceniony 

poniżej oceny dobry 16 punktów. Wykaz przedmiotów kierunkowych stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu.  
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8. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oceniane są metodą 

punktową, tj. za średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wynik 

sportowy przyznawana jest określona liczba punktów. 

9. Wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, które mogą stanowić podstawę do 

ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z przypisaną im wartością 

punktową określa załącznik do niniejszego regulaminu. 

10. Osiągnięcia punktowane są tylko raz. 

11. Studentów klasyfikuje się na osobnych listach dla każdego kierunku, obejmujących wszystkie 

lata, formy oraz poziomy studiów. 

12. Lista, na podstawie której przyznaje się stypendium rektora dla najlepszych studentów ustalana 

jest na podstawie sumy punktów uzyskanych za:  

 a) wysoką średnią ocen obliczoną zgodnie z punktem 7,  

 b) każde uznane i udokumentowane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik 

sportowy. 

13. Student może otrzymywać jednocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.  

 

V Stypendium dla najlepszych doktorantów 

 

§19 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: 

 a) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre 

 wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 b) po pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który w roku akademickim 

 poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

- uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, 

- wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 

- podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

2. Podstawą przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów jest złożenie w terminie 

określonym w regulaminie studiów doktoranckich indeksu wraz z kartą egzaminacyjną oraz 

sprawozdaniem za dany rok akademicki oraz uzyskanie średniej ocen nie niższej niż bardzo dobry 

23 punktów obliczonej jako średniej ocen z przedmiotu kierunkowego pomnożonego przez 3 oraz 

ocen z pozostałych przedmiotów, z zastrzeżeniem, że żaden z przedmiotów nie może być oceniony 

poniżej bardzo dobry 21 punktów. Wykaz przedmiotów kierunkowych stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

3. Stypendium najlepszych doktorantów przyznawane jest nie więcej niż 10% liczby doktorantów 

każdego kierunku studiów prowadzonego w Akademii. Jeżeli liczba doktorantów na kierunku jest 

mniejsza niż dziesięć, stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane jednemu 

doktorantowi. 

 

VI Zapomogi 

 

§20 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi/doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Zapomoga może być przyznana jedynie na wniosek studenta/doktoranta złożony wraz 

z dokumentacją potwierdzającą zaistniałą sytuację. 

3. Za przyczyny losowe, o których mowa w ust. 1 uważa się w szczególności:  

 a) ciężką chorobę studenta lub doktoranta bądź chorobę w najbliższej rodzinie studenta lub 

doktoranta, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki, 

 b) śmierć w rodzinie studenta lub doktoranta, jeśli wpływa na sytuację materialną studenta lub 
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doktoranta, 

 c) narodziny dziecka studenta lub doktoranta lub urodzenie dziecka przez studentkę lub 

doktorantkę, jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna była trudna, 

 d) poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta lub doktoranta wywołany siłą wyższą 

lub przestępstwem, 

 e) udokumentowaną inną nagłą zmianę jego sytuacji materialnej na trudną. 

4. Dokumentacja o której mowa w ust. 2 to w szczególności:  

 a) dokumenty potwierdzające miesięczne dochody studenta lub doktoranta i każdego członka 

jego rodziny – z okresu 3 miesięcy przed wydarzeniem losowym oraz z okresu następującego po 

wydarzeniu losowym, 

 b) potwierdzenie zajścia zdarzenia losowego, na które się student lub doktorant powołuje, 

 c) rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane z wydarzeniem losowym, na które 

się student lub doktorant powołuje. 

5. Student/doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 

6. O wysokości przyznanej zapomogi decyduje Dziekan/ Wydziałowa Komisja Stypendialna. 

7. Wniosek o zapomogę losową powinien być złożony nie później niż 3 miesiące od daty zajścia 

zdarzenia losowego. 

8. Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko 

na jednym z kierunków. 

 

VII Komisje Stypendialne oraz tryb wydawania decyzji 

 

§21 

1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w §3 ust. 1 punkt a, b i d oraz ust. 2 punkt a, b 

i d są przyznawane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na pisemny wniosek 

studenta/doktoranta. 

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia dla najlepszych doktorantów są 

przyznawane przez rektora na pisemny wniosek studenta/doktoranta. 

3. Na pisemny wniosek Samorządu Studenckiego/Samorządu Doktorantów odpowiednio kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania 

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi 

odpowiednio Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów/doktorantów lub do Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej. 

4. Wydziałowe Komisje Stypendialne i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje odpowiednio 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i rektor spośród studentów/doktorantów 

delegowanych przez Samorząd Studencki/Samorząd Doktorantów i pracowników Uczelni. 

5. Studenci i doktoranci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust.4. 

6. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie 

wzywania studentów/doktorantów do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach o 

świadczenia pomocy materialnej pracownikom Działu Nauczania. 

7. Nie można być powołanym zarówno do Wydziałowej Komisji Stypendialnej jak i do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

8. Członek komisji, którego sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu komisji, zostaje wyłączony 

z podejmowania decyzji dotyczącej własnej osoby. 

9. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 

orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.  

10. Z prac Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej każdorazowo 

sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący komisji oraz wszyscy członkowie komisji 

obecni na posiedzeniu. 

 

§22 

1. Decyzje student/doktorant odbiera osobiście w Dziale Nauczania. 

2. Doręczenie decyzji nieodebranych w sposób określony w ust. 1 następuje poprzez wysyłkę 
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listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na podany przez studenta/doktoranta adres 

do korespondencji.  

3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej przysługuje 

studentowi/doktorantowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

4. Od decyzji rektora przysługuje studentowi/doktorantowi wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. 

5. Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi odwołanie 

do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

6. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu miesiąca od daty wpływu. 

7. Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej jest ostateczna. Od decyzji tej przysługuje 

studentowi/doktorantowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożona za 

pośrednictwem Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Dziale Nauczania w terminie 30 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji w przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy 

materialnej zgodnie z §3 ust. 1 pkt a, b, d oraz §3 ust. 2 pkt a, b, d. 

8. Dziekan lub Rektor upoważnia odpowiednio Wydziałową Komisję Stypendialną lub 

Odwoławczą Komisję Stypendialną do przetwarzania danych osobowych studentów/doktorantów 

ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej. 

 

§23 

Obsługą administracyjną wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

zajmuje się Dział Nauczania, który zobowiązany jest do przyjmowania wniosków o przyznanie 

pomocy materialnej i przekazywanie ich odpowiednim organom do rozpatrzenia. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

 

§24 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi opracowano w porozumieniu z Samorządem 

Studenckim oraz Samorządem Doktorantów. 

 

§25 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy: 

- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z 

późniejszymi zmianami),  

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1257),  

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 j.t. z późniejszymi 

zmianami),  

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z 

późniejszymi zmianami),  

- ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 

361 j.t. z późniejszymi zmianami),  

- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617),  

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi 

zmianami),  

- ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650),  

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721). 

 

§26 

Wykaz załączników do regulaminu pomocy materialnej: 

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

Załącznik nr 2 – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny 
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podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

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

osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym 

z rodziców 

Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu  

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  

Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi 

Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

Załącznik nr 9 – Szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych 

studentów 

Załącznik nr 10 – Wykaz przedmiotów kierunkowych 

Załącznik nr 11 – Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 

Załącznik nr 12 – Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu 

Załącznik nr 13 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta 

Załącznik nr 14 – Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

 

§29 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi wchodzi w życie z dniem 01 października 2018 roku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NA ROK AKADEMICKI 20..... / 20..... 

 
□ STYPENDIUM SOCJALNEGO 

□ STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTYŁU   

    ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENCKIM LUB OBIEKCIE INNYM NIŻ DOM STUDENCKI 
 

 

Data wpłynięcia wniosku do Działu Nauczania,  

Studiów i Spraw Bytowych Studentów ..................................................       ................................. ....................................... 

                 podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

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

         (imię i nazwisko studenta/doktoranta)                                              (numer albumu) 
 

PESEL …...................................................................... 
 

Student/Doktorant …..................................... roku studiów …......................................................….....stopnia  
 

Wydział …............................................................................................................................................................ 
 

Kierunek ….......................................................................................................................................................... 
 

Specjalność …...................................................................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania …......................................................................................................................................... 
 

Telefon kontaktowy …......................................................................................................................................... 
 

Informacje dotyczące rachunku bankowego studenta: 
 

Nazwa banku …........................................................ Miejscowość …................................................................ 

Numer rachunku 

  -     -     -     -     -     -     
 

Proszę o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 20........ / 20........ 

I. Oświadczam, że moja rodzina składa się z osób wymienionych poniżej:  
 

Lp. Nazwisko i imię Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Dochód netto * 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Łączny dochód netto za rok kalendarzowy (suma 1-9)  

Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi  
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II. Dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych ubiegających się o stypendium socjalne 

w zwiększonej wysokości: 
 

Oświadczam, że zamieszkuję w: domu studenckim / innym obiekcie**............................................................. 

 

.............................................................................................................................................................................. 
(dokładny adres miejsca zakwaterowania – dom studencki lub inny obiekt) 

Oświadczam, że zamieszkuję pod wskazanym wyżej adresem, a codzienny dojazd z miejsca stałego 

zamieszkania na Uczelnię znacznie utrudniałby / uniemożliwiałby** mi studiowanie. Odległość od mojego 

miejsca zamieszkania na pobyt stały – zameldowania do siedziby Uczelni wynosi .........km, a czas dojazdu 

zajmowałby ok ........ godz. 
 

Łódź, dnia …......................................................   ….......................................................................             
                        (własnoręczny, czytelny podpis studenta/doktoranta) 

III. W załączeniu przedkładam następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w punkcie I i II: 

 

1.............................................................................................................................................................. 

2.............................................................................................................................................................. 

3.............................................................................................................................................................. 

4.............................................................................................................................................................. 

5.............................................................................................................................................................. 

Oświadczenia studenta/doktoranta 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

1. Podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym i obejmują 

wszystkie źródła dochodów mojej rodziny. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Działu Nauczania o 

każdej zmianie adresu, jak również zmianie sytuacji materialnej mojej rodziny, mogącej mieć wpływ na wysokość 

świadczeń. 

2. Nie ukończyłem dotychczas żadnego kierunku studiów (oświadczenie nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki). 

3. Nie ubiegam się o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki na innym kierunku studiów lub na innej 

uczelni, a w przypadku ubiegania się i przyznania stypendium socjalnego na innym kierunku studiów lub w innej 

uczelni, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Dział Nauczania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

uzyskania informacji o zaistniałym fakcie. 

4. Przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie 

nieprawdziwych danych lub otrzymanych ze względu na brak powiadomienia Działu Nauczania o zmianie sytuacji 

materialnej rodziny mającej wpływ na wysokość świadczeń. 

5. Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym ani funkcjonariuszem 

służb państwowych (w tym w służbie kandydackiej) zgodnie z art. 115 §13 Kodeksu Karnego. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Muzyczną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

7. Oświadczam, że znane są mi przepisy Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii 

Muzycznej w Łodzi. 
 

Łódź, dnia …......................................................   ….......................................................................             
                        (własnoręczny, czytelny podpis studenta/doktoranta) 

□ Wyrażam zgodę na potrącanie przyznanego stypendium socjalnego na poczet opłat za studia niestacjonarne 
(wypełniają tylko studenci studiów niestacjonarnych) 

 

Łódź, dnia …......................................................   ….......................................................................             
             (własnoręczny, czytelny podpis studenta) 

Legenda: 

* dochód netto na osobę w rodzinie studenta/doktoranta oblicza się na podstawie dokumentów stanowiących załączniki do regulaminu pomocy 

materialnej  

** właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

 
WZÓR 

 
ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM 

OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W 
ART. 27, 30b, 30c, 30e i 30f

 
USTAWY  

Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH,  
OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 

 
 

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 tego numeru lub w przypadku cudzoziemców należy podać serię i numer dowodu osobistego, 

paszportu lub innego 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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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

Imię i nazwisko…………………………………………… 

 

Stopień pokrewieństwa…………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE 

NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM 

DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI  
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 uzyskałam/em dochód w wysokości 

……………………zł z tytułu: 

1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego o powierzchni przeliczeniowej …..…….ha 

w wysokości………………….…zł * 

2. ……………………………………………….……… w wysokości…………………..zł 

3. ………………………………………….…..…..…… w wysokości…………………..zł 

4. ……………………………………………….……… w wysokości…………………..zł 

 

* przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym 

student/doktorant ubiega się o pomoc materialną pomnożona przez kwotę rocznego dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego ogłoszoną w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Oświadczenie 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

 

 

……………………….....                                            …..………………………………………… 
        (miejscowość, data)                                                 (własnoręczny, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Pouczenie 
Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 

1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): 

– 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 
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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 2014 r. poz. 1502 z 

późniejszymi zmianami), 

– 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 roku o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), stypendia doktoranckie określone 

w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), 

stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz 

inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 

wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 roku, poz. 

191 z późniejszymi zmianami), 

– 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 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, 

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 oraz z 2016 roku, poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) 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 roku – Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

– świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), 

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, 

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

– świadczenie rodzicielskie, 

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią pouczenia 

 

     …..…………………………………………………………. 

 (własnoręczny, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 



17 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

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

           (imię i nazwisko studenta/doktoranta)                                           (numer albumu) 
 

PESEL …...................................................................... 
 

Student/Doktorant …..................................... roku studiów …......................................................….....stopnia  
 

Wydział …............................................................................................................................................................ 
 

Kierunek ….............................................................. Specjalność ….................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE  
o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz 

spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku. 
 

Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz oświadczam, 

że spełniam warunki jednego z dwóch poniższych punktów: 

 

1) spełniam jeden z następujących warunków (właściwe zaznaczyć „x”): 

 

a) ukończyłam/ukończyłem 26. rok życia   

 

b) pozostaję w związku małżeńskim 

 

c) mam na utrzymaniu dzieci 

 

d) osiągnąłem/osiągnęłam pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej  
 

ALBO  
 

2) spełniam łącznie następujące warunki: 
 

a) posiadam stałe źródło dochodów  w ostatnim roku podatkowym, 

b) posiadam stałe źródło dochodów  w roku bieżącym, 

c) mój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty 

określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, tj. 930,35 zł. 
 

Jeśli został zaznaczony punkt 2, proszę wypełnić poniższą tabelę i załączyć odpowiednie dokumenty:  

 w ostatnim roku podatkowym w roku bieżącym 

źródła dochodu   

 

 

okres osiągania dochodu

  
 

 

 

dochód  netto  

 

 

średni miesięczny  

dochód 
 

 

 

 

Oświadczenia studenta/doktoranta 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

Łódź, dnia …................................................. .............................................................................             
                     (własnoręczny, czytelny podpis studenta/doktoranta) 



18 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

 

 

WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU 
 

 

 

 

Data wpłynięcia wniosku do Działu Nauczania,  

Studiów i Spraw Bytowych Studentów ..................................................       ............................................................... ......... 

                 podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

 

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

         (imię i nazwisko studenta/doktoranta)                                              (numer albumu) 
 

PESEL …...................................................................... 
 

Student/Doktorant …..................................... roku studiów …......................................................….....stopnia  
 

Wydział …............................................................................................................................................................ 
 

Kierunek ….......................................................................... Specjalność …........................................................ 

 

 

 

Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny w 

roku bazowym 20 …. * ze względu na: 

 

1. utratę ** dochodu przez …............................................, stopień pokrewieństwa …........................ 

co dokumentuję następującymi załącznikami: 
 

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

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

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

 

2. uzyskanie ** dochodu przez …............................................, stopień pokrewieństwa ….................. 

co dokumentuję następującymi załącznikami: 
 

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

5. …..................................................................... 

6. …..................................................................... 

Oświadczenia studenta/doktoranta 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

 
 

 

 

Łódź, dnia …................................................. .............................................................................             
                        (własnoręczny, czytelny podpis studenta/doktoranta) 

 

 

Legenda: 

* rok bazowy to rok poprzedni w stosunku do bieżącego roku kalendarzowego 

** zgodnie z art. 3 ust. 23 lub 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1518, 1579) 

 



19 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 20..... / 20..... 
 

Data wpłynięcia wniosku do Działu Nauczania,  

Studiów i Spraw Bytowych Studentów ..................................................       ................................. ....................................... 

                 podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

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

         (imię i nazwisko studenta/doktoranta)                                              (numer albumu) 
PESEL …...................................................................... 
 

Student/Doktorant …..................................... roku studiów …......................................................….....stopnia  
 

Wydział …............................................................................................................................................................ 
 

Kierunek ….......................................................................................................................................................... 
 

Specjalność …...................................................................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania …......................................................................................................................................... 
 

Telefon kontaktowy …......................................................................................................................................... 
 

Informacje dotyczące rachunku bankowego studenta: 
 

Nazwa banku …........................................................ Miejscowość …................................................................ 

Numer rachunku 

  -     -     -     -     -     -     
 

Posiadany stopień niepełnosprawności: 

□ lekki  □ umiarkowany □ znaczny 
 

wydany na czas: 
 

□ nieokreślony   □ określony od ….............................. do …....................................... 
 

Proszę o przyznanie mi stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 

- orzeczenie dotyczące stopnia niepełnosprawności (kopia poświadczona przez pracownika Działu Nauczania) 
 

Oświadczenia studenta/doktoranta 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

1. Podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Nie ukończyłem dotychczas żadnego kierunku studiów (oświadczenie nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki). 

3. Nie ubiegam się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na innym kierunku studiów lub 

na innej uczelni, a w przypadku ubiegania się i przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na 

innym kierunku studiów lub w innej uczelni, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Dział Nauczania, w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia uzyskania informacji o zaistniałym fakcie. 

4. Przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie 

nieprawdziwych danych. 

5. Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym ani funkcjonariuszem 

służb państwowych (w tym w służbie kandydackiej) zgodnie z art. 115 §13 Kodeksu Karnego. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Muzyczną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

7. Oświadczam, że znane są mi przepisy Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii 

Muzycznej w Łodzi. 
 

Łódź, dnia .........................................................   ..........................................................................             
                        (własnoręczny, czytelny podpis studenta/doktoranta) 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI 
 

 

Data wpłynięcia wniosku do Działu Nauczania,  

Studiów i Spraw Bytowych Studentów ..................................................       ........................................................................  

                 podpis pracownika przyjmującego wniosek 
 

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

         (imię i nazwisko studenta/doktoranta)                                              (numer albumu) 
 

PESEL …...................................................................... 
 

Student/Doktorant …..................................... roku studiów …......................................................….....stopnia  
 

Wydział …............................................................................................................................................................ 
 

Kierunek ….......................................................................................................................................................... 
 

Specjalność …...................................................................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania …......................................................................................................................................... 
 

Telefon kontaktowy …......................................................................................................................................... 
 

Informacje dotyczące rachunku bankowego studenta: 
 

Nazwa banku …........................................................ Miejscowość …................................................................ 

Numer rachunku 

  -     -     -     -     -     -     
 

Uprzejmie proszę o przyznanie zapomogi z tytułu .............................................................................................. 
 

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

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

 

Załączniki :  

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

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

Oświadczenia studenta/doktoranta 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

1. Podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Nie ukończyłem dotychczas żadnego kierunku studiów (oświadczenie nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki). 

3. Nie ubiegam się o przyznanie zapomogi na innym kierunku studiów lub na innej uczelni, a w przypadku ubiegania 

się i przyznania zapomogi na innym kierunku studiów lub w innej uczelni, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o 

tym Dział Nauczania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia uzyskania informacji o zaistniałym fakcie. 

4. Przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie 

nieprawdziwych danych. 

5. Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym ani funkcjonariuszem 

służb państwowych (w tym w służbie kandydackiej) zgodnie z art. 115 §13 Kodeksu Karnego. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Muzyczną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

7. Oświadczam, że znane są mi przepisy Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii 

Muzycznej w Łodzi. 

 

Łódź, dnia …................................................. .............................................................................             
                       (własnoręczny, czytelny podpis studenta/doktoranta) 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 20 ..... / 20..... 
 

Data wpłynięcia wniosku do Działu Nauczania,  

Studiów i Spraw Bytowych Studentów ..................................................       ................................ ........................................ 

                 podpis pracownika przyjmującego wniosek 

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

                    (imię i nazwisko studenta)                                               (numer albumu studenta) 
 

PESEL …...................................................................... 
 

Student …..................................... roku studiów …......................................................…....................... stopnia  
 

Wydział …............................................................................................................................................................ 
 

Kierunek ….......................................................................................................................................................... 
 

Specjalność …...................................................................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania …......................................................................................................................................... 
 

Telefon kontaktowy …......................................................................................................................................... 
 

Informacje dotyczące rachunku bankowego studenta: 
 

Nazwa banku …........................................................ Miejscowość …................................................................ 

Numer rachunku 

  -     -     -     -     -     -     

Uprzejmie proszę  o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w roku akademickim 20 ….. / 20 ….. 
 

Zaliczenie semestrów 

uzyskane w terminie 

określonym  

w regulaminie studiów 

□ TAK                  
 

□ NIE 

…......................................... 
(potwierdzenie przez pracownika Działu Nauczania) 

Wpis na kolejny rok 

akademicki 

□ TAK                    
 

□ NIE 

Średnia ocen  

za poprzedni rok akademicki  
 

Działalność naukowa, 

artystyczna i sportowa 
(zgodnie z załącznikiem nr 9 

do regulaminu przyznawania 

pomocy materialnej) 

Kategoria Nazwa działalności / osiągnięcia Ilość punktów 
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Działalność naukowa, 

artystyczna i sportowa 
(zgodnie z załącznikiem nr 9 

do regulaminu przyznawania 

pomocy materialnej) 

Kategoria Nazwa działalności / osiągnięcia Ilość punktów 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Suma punktów za średnią ocen  

Suma punktów za działalność naukową, artystyczną i sportową  

Suma zdobytych punktów   

 

Załączniki: dokumenty potwierdzające każde wpisane osiągnięcie. 
 

Oświadczenia studenta 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 06 

czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej i 

dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

1. Podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Nie ukończyłem dotychczas żadnego kierunku studiów (oświadczenie nie dotyczy studentów, którzy po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra 

sztuki). 

3. Nie ubiegam się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na innym kierunku studiów 

lub na innej uczelni, a w przypadku ubiegania się i przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów 

na innym kierunku studiów lub w innej uczelni, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym Dział 

Nauczania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia uzyskania informacji o zaistniałym fakcie. 

4. Przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie 

nieprawdziwych danych. 

5. Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym ani 

funkcjonariuszem służb państwowych (w tym w służbie kandydackiej) zgodnie z art. 115 §13 Kodeksu 

Karnego. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Muzyczną zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

7. Oświadczam, że znane są mi przepisy Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Muzycznej w Łodzi. 
 

 

Łódź, dnia …................................................. ..........................................................................             

                                    (własnoręczny, czytelny podpis studenta) 

□ Wyrażam zgodę na potrącanie przyznanego stypendium rektora dla najlepszych studentów 

na poczet opłat za studia niestacjonarne (wypełniają tylko studenci studiów niestacjonarnych) 

 

Łódź, dnia …......................................................   ......................................................................

                           (własnoręczny, czytelny podpis studenta) 



23 

 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA 

NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

PUNKTY ZA  ŚREDNIĄ OCEN 

 

Średnia ocen Ilość punktów 

21,00 – 22,00 40 pkt 

22,01 – 23,00 45 pkt 

23,01 – 24,00 50 pkt 

24,01 – 25,00 60 pkt 

 

PUNKTY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ, ARTYSTYCZNĄ I SPORTOWĄ 

(uzyskane w poprzednim roku akademickim) 

 

Kategoria Rodzaj działalności Ilość punktów 

I 

nagroda w wieloetapowym 

międzynarodowym konkursie 

kompozytorskim/aranżerskim, dyrygenckim, 

instrumentalnym, wokalnym, nagrodzona 

publikacja  

I miejsce lub Grand Prix – 40 pkt 

II miejsce – 35 pkt  

III miejsce – 30 pkt 

wyróżnienie, nagroda specjalna – 25 pkt  

przejście do pół finału lub finału – 20 pkt 

II 

nagroda w międzynarodowym konkursie 

kompozytorskim/aranżerskim, dyrygenckim, 

instrumentalnym, wokalnym, nagrodzona 

publikacja 

I miejsce lub Grand Prix – 30 pkt  

II miejsce – 25 pkt 

III miejsce – 20 pkt 

wyróżnienie lub nagroda specjalna – 15 pkt 

III 

nagroda w ogólnopolskim konkursie 

kompozytorskim/aranżerskim, dyrygenckim, 

instrumentalnym, wokalnym, nagrodzona 

publikacja 

I miejsce lub Grand Prix – 25 pkt  

II miejsce – 20 pkt  

III miejsce – 15 pkt  

wyróżnienie lub nagroda specjalna – 10 pkt 

przejście do pół finału lub finału – 5 pkt  

IV 

prezentacja własnej kompozycji, referatu, 

występ solowy z orkiestrą lub chórem, partia 

solowa w operze, pełnienie funkcji dyrygenta 

orkiestry lub chóru, recital, koncert 

kameralny, koncert comba jazzowego, 

podczas festiwali i innych imprez o randze 

międzynarodowej  

 

 

 

25 pkt 

 

 

 

V 

udział solowy lub jako lider zespołu 

jazzowego / koncertmistrz bądź kameralny w 

części koncertu (półrecital) podczas festiwali  

i innych imprez o randze międzynarodowej  

 

 

20 pkt 

VI 

prezentacja własnej kompozycji, referatu, 

występ solowy z orkiestrą lub chórem, 

pełnienie funkcji dyrygenta orkiestry lub 

chóru, recital, koncert kameralny, koncert 

comba jazzowego, podczas festiwali innych 

imprez o zasięgu ogólnopolskim  

 

 

 

18 pkt 

 

 

VII 

udział solowy lub jako lider zespołu 

jazzowego / koncertmistrz bądź kameralny w 

części koncertu (półrecital) podczas festiwali  

i innych imprez o zasięgu ogólnopolskim  

 

 

13 pkt 

VIII 
udział w spektaklu muzycznym, koncert jako 

członek orkiestry, chóru lub innego zespołu 

 

8 pkt 



24 

 

 

podczas festiwali międzynarodowych, 

ogólnopolskich i innych imprez  

 

 

IX 

udział w spektaklu muzycznym, koncert jako 

członek orkiestry, chóru lub innego zespołu – 

poza programem nauczania  

 

1 pkt 

X 

czynny udział w warsztatach i kursach, 

sympozjach naukowych, związanych 

z kierunkiem studiów, nieobjętych planem  

i programem studiów, organizowanych poza 

uczelnią 

 

 

6 pkt 

XI 

czynny udział w warsztatach, kursach, 

audycjach, sympozjach naukowych, 

związanych z kierunkiem studiów, 

nieobjętych planem i programem studiów, 

organizowanych przez poszczególne katedry 

w ciągu roku akademickiego 

 

 

3 pkt 

XII 
aktywna działalność w kole naukowym,  

działalność w samorządzie studenckim  
5 pkt 

XIII organizacja koncertów i festiwali  8 pkt 

XIV organizacja sesji i sympozjów naukowych 12 pkt 

XV 

publikacje własnej twórczości w postaci 

edycji nutowych, wydanych płyt audio CD 

lub DVD video, transmisja radiowa lub 

telewizyjna jako solista lub członek zespołu 

kameralnego lub comba jazzowego –  

z wyłączeniem nagrań przesyłanych na 

konkursy muzyczne i transmisji w których 

muzyka stanowi jedynie oprawę . 

 

 

 

20 pkt 

XVI 

publikacje własnego dorobku, w postaci 

wydanych płyt audio CD lub DVD – video 

jako członek orkiestry, chóru oraz publikacja 

utworu/utworów w części wydanej płyty w 

formie audio lub video jako członek orkiestry 

 

5 pkt 

 

XVII 

publikacja utworu/utworów w części wydanej 

płyty w formie audio lub video jako solista 

lub członek zespołu kameralnego 

 

8 pkt 

 

XVIII 
publikacje esejów, artykułów i innych 

tekstów  
12 pkt 

XIX 

jakakolwiek udokumentowana działalność  

w innych dziedzinach sztuki niezwiązana  

z kierunkiem studiów 

 

3 pkt 

XX 

wygrana lub zajęcie 2 lub 3 miejsca  

w zawodach sportowych  

 

12 pkt – miejsce I 

    9 pkt – miejsce II 

     6 pkt – miejsce III 
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Załącznik nr 10 do regulaminu przyznawania pomocy        
materialnej w Akademii Muzycznej  

                                                                                                                              im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

 

Wykaz przedmiotów kierunkowych 

Wykaz przedmiotów kierunkowych dla poszczególnych kierunków i specjalności dla studiów 

pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia ustala się następująco: 

 

Wydział I  

 kierunek dyrygentura 

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – dyrygentura 

 kierunek muzyka w mediach 

rok I – studia pierwszego stopnia – style i gatunki muzyki 

rok II i III – studia pierwszego stopnia – krytyka muzyczna 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja 

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – kompozycja 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja muzyki filmowej 

rok I – kompozycja 

rok II i III – kompozycja muzyki filmowej 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki 

rok I – studia pierwszego stopnia – harmonia 

rok II – studia pierwszego stopnia – kształcenie słuchu 

rok III – studia pierwszego stopnia – historia muzyki powszechnej 

rok I – studia drugiego stopnia – metodologia pracy badawczej 

rok II – studia drugiego stopnia – praca magisterska 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność rytmika 

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – rytmika 

 kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

studia pierwszego stopnia – dyrygowanie  

 kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność edukacja 

i animacja muzyczna, studia drugiego stopnia  

I rok – I semestr – pedagogika muzyczna 

    – II semestr – improwizacja fortepianowa 

II rok – I semestr – animacja i organizacja projektów artystyczno-edukacyjnych 

     – II semestr – dyrygowanie 

 kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność dyrygentura 

chórów i zespołów instrumentalnych  
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studia drugiego stopnia – dyrygowanie 

 kierunek muzykoterapia  

rok I – studia pierwszego stopnia – wprowadzenie do muzykoterapii 

rok II – studia pierwszego stopnia – muzykoterapia kliniczna 

rok III – studia pierwszego stopnia – rytmikoterapia 

Wydział II  

 kierunek instrumentalistyka (z wyjątkiem specjalności fortepian kameralny)   

studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia – instrument główny 

 kierunek instrumentalistyka 

studia drugiego stopnia, specjalność fortepian kameralny – Kameralistyka 

Wydział III – studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia – instrument główny 

Wydział IV 

 kierunek wokalistyka, specjalność wokalno – aktorska 

studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia – śpiew solowy 

 kierunek musical i choreografia, specjalność musical  

studia pierwszego stopnia – podstawy śpiewu musicalowego  

studia drugiego stopnia – śpiew musicalowy 

 kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia i techniki tańca (studia 

stacjonarne) 

rok I – studia pierwszego stopnia – ruch sceniczny 

rok II – studia pierwszego stopnia – wprowadzenie do choreografii 

rok III – studia pierwszego stopnia – technika tańca współczesnego 

 kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia i techniki tańca (studia 

niestacjonarne) 

rok I – studia pierwszego stopnia – wprowadzenie do choreografii 

rok II i III – studia pierwszego stopnia – kompozycja tańca 

 kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia 

studia drugiego stopnia – struktury choreograficzne 

 kierunek musical i choreografia, specjalność wokalistyka estradowa  

studia pierwszego i drugiego stopnia – emisja głosu 

 kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, specjalność produkcja muzyczna  

studia pierwszego stopnia – organizacja produkcji muzycznej 

 kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, specjalność realizacja dźwięku  

studia pierwszego stopnia – realizacja nagrań 
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Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania 
pomocy materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

 

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH 
 

 

 

 

 

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

         (imię i nazwisko studenta/doktoranta)                                              (numer albumu) 
 

 
 

Działając na podstawie art. 64 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) wzywam do uzupełnienia braków formalnych we wniosku 

o  stypendium socjalne / stypendium socjalne w zwiększonej wysokości / stypendium rektora dla 

najlepszych studentów / stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych / zapomogę* złożonego przez 

Pana/ Panią w dniu .......................................................... poprzez dostarczenie następujących dokumentów: 

 

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

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

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

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

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

 

Nieusunięcie ww. braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia …................................................. .............................................................................             
                       (podpis i pieczęć osoby sporządzającej) 

 

 

 

 

 

Pismo doręczono mi w dniu ................................... 

 

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

 (własnoręczny, czytelny podpis studenta) 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

Wykaz dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości dochodu  
w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne 

 
Do wniosku o stypendium socjalne student/doktorant składa informacje o dochodach osób 

w formie: 

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu podlegającemu opodatkowaniu na 

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

dochodowym od osób fizycznych  (za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym 

student/doktorant ubiega się o pomoc materialną) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich 

członków rodziny wymienionych we wniosku (również o zerowym dochodzie członków rodziny – 

w tym studenta/doktoranta), zawierające następujące dane:  

1. dochód brutto, 

2. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, 

3. wysokość należnego podatku; 

Należy złożyć zaświadczenie dla każdego członka rodziny osobno, także w przypadku, gry rodzice 

studenta/doktoranta rozliczają się wspólnie. 

Osoby, które w danym roku nie osiągnęły żadnego dochodu składają zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o nieuzyskaniu dochodu lub o niezłożeniu zeznania podatkowego. 

Zaświadczenie to składa student i każdy pełnoletni członek rodziny studenta. 

2) w przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne – zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o:  

-  formie opłacanego podatku,  

-  wysokości przychodu,  

-  stawce podatku,  

-  wysokości opłaconego podatku; 

3) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny - w tym studenta/doktoranta 

o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

4) zaświadczenia (lub oświadczenia) członków rodziny studenta/doktoranta oraz 

studenta/doktoranta zawierające informacje o pełnej wysokości faktycznie opłaconych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (zaświadczenia z 

ZUS oraz KRUS – dotyczy tylko rolników przebywających na rencie, emeryturze, nie dotyczy 

czynnych rolników); 

4a) zaświadczenie o zasiłkach chorobowych członka rodziny studenta ubezpieczonego w KRUS; 
5) zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok 

akademicki; 

6) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w 

posiadaniu rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta, 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;  

7) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

8) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, albo kopię 

odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd 

ugody zawartej przed mediatorem; 

9) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, jeżeli członkowie 

rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia 

na rzecz osoby spoza rodziny studenta/doktoranta; 
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10) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz 

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku 

uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem, 

11) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania 

alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; 

12) kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych 

kosztów utrzymania dziecka – studenta/doktoranta; 

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

14) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu 

rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o 

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

15) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez 

studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta; 

16) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w 

których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, w którym student/doktorant ubiega się o stypendium); 

17) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dochód został osiągnięty przez studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta; 

18) kopia decyzji o przyznaniu stypendium doktoranckiego lub innego stypendium wykazanego jako dochód 

niepodlegający opodatkowaniu;  

19) kopia aktu zgonu rodzica(ów) w przypadku zmiany stanu rodziny studenta/doktoranta w stosunku do 

stanu z roku, z którego oblicza się dochód; 

20) kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta/doktoranta, w przypadku osoby samotnie wychowującej 

dziecko;  

21) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby 

uczącej się;  

22) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta/doktoranta lub członków 

rodziny studenta/doktoranta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu 

studenta/doktoranta lub rodziny studenta/doktoranta;  

23) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do 

zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta. Zaświadczenie takie jest 

bezwzględnie wymagane również gdy mamy do czynienia z utratą i uzyskaniem dochodu. Zaświadczenie 

takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i 

okresie jego otrzymywania;  

23a) W przypadku, gdy  rodzice studenta nie pracują i nie są zarejestrowani w urzędzie pracy wymagane jest 

udokumentowanie, z jakiego źródła podlegają ubezpieczeniu; 

24) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta/doktoranta i 

okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;  

25) zaświadczenie z urzędu skarbowego dla rodzica, który nigdy nie pracował, zawierające informację, że 

nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z urzędem skarbowym w roku podatkowym poprzedzającym 

złożenie wniosku przez studenta/doktoranta o pomoc materialną; 

26) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 

roku życia. Istnienie rodzeństwa lub dzieci należy udokumentować kopią odpisu skróconego aktu urodzenia 

(oryginał do wglądu);  

27) zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta/doktoranta w przypadku, jeśli osiągał on 

dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód; 

28) inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu studenta/doktoranta (np. 

zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z policji o zaginięciu 

członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta, zaświadczenie o 

przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności 

albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - gdy członkiem rodziny 

studenta jest dziecko niepełnosprawne nie uczące się lub powyżej 26 roku życia, decyzje o uzyskaniu renty 

rodzinnej, renty socjalnej itd.); 

29) Dokumenty dotyczące studentów/doktorantów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo 

do świadczeń pomocy materialnej tzn.  
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a) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,  

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  

c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. 

z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 

Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;  
d) Kartę Polaka. 

30) Osoba przyjmująca wniosek o stypendium socjalne ma prawo w przypadkach wątpliwych 

zażądać od studenta lub doktoranta dodatkowych zaświadczeń i wyjaśnień (np. w przypadku bardzo 

niskich dochodów zaświadczenia z opieki społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i 

jego rodziny). W przypadku nieuzupełnienia wymaganej dokumentacji wniosek pozostaje bez 

rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 13 do regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

 
 

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA/DOKTORANTA 

 

 

1. Dochody, które są uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta oraz doktoranta to: 

 

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

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 

poz.361, z późn. zm.), 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,  

 

b) dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w przypadku 

ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód 

miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez 

ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku), 

 

c) 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,   

- 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 
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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 2014 r, poz. 

1502 i 1662, z późn. zm.),  

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 

wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie 

zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji 

zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone 

żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 

pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

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 ubezpieczenie 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. z 2014, 

poz. 1852, 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, z późn. zm.), stypendia sportowe 

przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.715) oraz 

inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom z zastrzeżeniem § 3 

niniejszego załącznika,  

- 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 2014 r. poz.191 i 1198, z późń. 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 

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

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.),  

- świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(Dz. U. poz. 693),  

- świadczenia rodzicielskie,  

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

 

2.  Dochody, które nie są uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta oraz 

doktoranta to:  

- świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywane na podstawie 

przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

- stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach:  

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych;  

- 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, 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012 r. poz.572, z późń. zm.),  

- dochody niepodlegające opodatkowaniu, które nie zostały wymienione w § 2 ust. 3 niniejszego 

załącznika,  

- stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 

ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.), tj. stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów i studentów, 

których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie 

regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za 

pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla 

zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w 

roku podatkowym kwoty 3.800 zł. 

 

3. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta oraz doktoranta 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 2016 r. poz. 617) która ogłaszana jest przez Główny Urząd Statystyczny w 

terminie do 23 września każdego roku za rok poprzedni.  

3a. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych 

dochody te sumuje się. 3. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 

r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1381, z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o 

których mowa w art. 1 wspomnianej ustawy, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 

przeliczeniowy.  

3b. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z 

wyjątkiem:  

- 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;  
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- gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;  

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

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

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

3c. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 3b, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego 

pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.  

3d. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o 

zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

3e. Za umowę, o której mowa w punkcie 3b uznaje się umowę dzierżawy zawartą w formie 

pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków przez emeryta 

lub rencistę rolniczego z osobą niebędącą: 

a) małżonkiem wydzierżawiającego, 

b) jego zstępnym lub pasierbem, 

c) małżonkiem zstępnego lub pasierba, 

d) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

e) małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3f. Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody nastąpiło przekazanie 

gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie 

studenta/doktoranta za ten rok należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed 

przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę strukturalną za pozostałe miesiące roku. 

3g. Członkowie rodziny studenta/doktoranta tj. domownicy lub rolnicy posiadający gospodarstwo 

rolne i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do złożenia oświadczenia (na druku o dochodach 

niepodlegających opodatkowaniu) 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. 

3h. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) nie stanowi utraty ani 

uzyskania dochodu. Wszelkie zmiany uwzględniane są w latach, które stanowią podstawę 

przyznawania pomocy materialnej z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie 

roku dochód należy liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. 

Tak wyliczony dochód dzieli się przez 12 miesięcy. 

 

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

rok akademicki lub po tym roku, ustalając jego miesięczny dochód, nie uwzględnia się dochodu 

utraconego, z tym, że jego utrata może być spowodowana wyłącznie:  

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  

- utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,  

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

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

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w 

rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),  

- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,  

- utratą świadczenia rodzicielskiego,  
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- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników,  

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

4a. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po 

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

 

5. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, ustalając miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w tym 

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

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

socjalnego, z tym, że uzyskanie dochodu może być spowodowane wyłącznie:  

- zakończeniem urlopu wychowawczego,  

- uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,  

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

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

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po 

okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późń. zm.),  

- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników,  

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

5a. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, jego miesięczny dochód ustala się na podstawie miesięcznego 

dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, powiększonego o kwotę 

osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, 

jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do 

stypendium socjalnego, z tym, że uzyskanie dochodu może być spowodowane wyłącznie 

przyczynami wymienionymi w punkcie 6. 

5b. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko 

pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod 

opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w 

których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane 

lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.  

 

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

innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej 

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

opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia 

utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego 

dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.  

 

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

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

uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie.  
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7a. Jeśli student/doktorant wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego 

pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego 

osiągane. 

 

8. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, w dochodzie rodziny studenta/doktoranta 

uwzględnia się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, 

studenta/doktoranta lub innego członka jego rodziny. 

8a. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub 

otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, 

do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do stypendium wlicza się alimenty w 

otrzymywanej wysokości. 

8b. Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku lub ugodzie 

sądowej lub ugodzie przed mediatorem na potwierdzenie wysokości alimentów należy przedłożyć 

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o częściowej bezskuteczności 

egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. 

8c. Do dochodów nieopodatkowanych wlicza się świadczenia uzyskane z Funduszu 

Alimentacyjnego. 

8d. 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. Jeżeli rodzic studenta/doktoranta lub student/doktorant, który ubiega się o świadczenia 

pomocy materialnej, jest jednocześnie opiekunem prawnym innego dziecka, w dochodzie jego 

rodziny nie uwzględnia się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie 

członków rodziny nie uwzględnia się tego dziecka. 

 

9. Nie uważa się za członka rodziny studenta/doktoranta rodzeństwa lub dziecka 

studenta/doktoranta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że 

legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

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

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

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

którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 

10a. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, 

którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium 

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

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

 

11. W przypadku, gdy członek rodziny studenta/doktoranta ubiegającego się o świadczenia pomocy 

materialnej zaginął, student/doktorant składając wniosek o to świadczenie dołącza zaświadczenie 

właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny 

studenta/doktoranta. 

11a. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego 

członka rodziny studenta/doktoranta, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

uwzględnia się tego członka rodziny. 

 

12. Za źródło stałego dochodu może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także 

między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy 

zlecenia, umowy o dzieło, stypendium doktoranckie. 

12a. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla 

ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Uczelnia może jednak w szczególnych 

przypadkach uznać źródło dochodu jako stałe np. w sytuacji rozpoczęcia pracy później niż w 

styczniu, pod warunkiem, że przy liczeniu miesięcznego dochodu dochód z ostatniego roku 

podatkowego będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. 
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12b. Stałe źródło dochodu dokumentuje się przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o 

zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu  

renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości osiągniętego 

dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości 

osiągniętego dochodu i inne). 

 

13. W przypadku, gdy student/doktorant zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z 

którego dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną, w celu 

ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić dochody małżonka za ten rok. 

13a. Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa. 

 

14. Każdy członek rodziny studenta/doktoranta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany 

przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, 

którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się) oraz oświadczenia o dochodach 

niepodlegających opodatkowaniu. 

14a. Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od członków 

rodziny studenta/doktoranta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki 

osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego podlegające opodatkowaniu 

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

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

 

15. Do rodziny studenta/doktoranta nie wlicza się konkubenta studenta/doktoranta lub konkubenta 

członka rodziny studenta/doktoranta. 

 

16. Za opiekuna prawnego rodziny studenta/doktoranta uznaje się osoby, które dla udowodnienia 

tego faktu mogą przedłożyć wyrok sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób wlicza się do 

dochodu rodziny studenta/doktoranta. 

16a. Za opiekuna faktycznego uważa się osobę, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach 

określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. 

16b. Za opiekuna prawnego rodziny studenta/doktoranta nie uznaje się osoby, która wyrokiem sądu 

sprawuje tylko kuratelę nad członkiem (członkami) rodziny studenta/doktoranta. 

 

17. W przypadku śmierci rodzica studenta/doktoranta lub utraty źródła dochodu wysokość 

stypendium socjalnego może być ustalona ponownie od następnego miesiąca. 

 

18. Student/doktorant 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. 
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Załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania 
pomocy materialnej w Akademii Muzycznej  

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 
 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH 

DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 20 …..... / 20 …..... 
 

 

 

Data wpłynięcia wniosku do Działu Nauczania,  

Studiów i Spraw Bytowych Studentów …...............................................       …................... ............................................... 

                 podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

 

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

              (imię i nazwisko doktoranta)                                               (numer albumu doktoranta) 
 

PESEL …...................................................................... 
 

Doktorant…..................................... roku studiów 
 

Wydział …............................................................................................................................................................ 
 

Kierunek ….......................................................................................................................................................... 
 

Specjalność …...................................................................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania …......................................................................................................................................... 
 

Telefon kontaktowy …......................................................................................................................................... 
 

Informacje dotyczące rachunku bankowego doktoranta: 
 

Nazwa banku …........................................................ Miejscowość …................................................................ 

Numer rachunku 

  -     -     -     -     -     -     

 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku 

akademickim 20 …../ 20 ….. na podstawie bardzo dobrych wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym / bardzo dobrych/celujących* wyników w  nauce, wykazania się postępami w pracy 

naukowej i postępami w przygotowaniu pracy doktorskiej, a także wykazania się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy dydaktycznej w poprzednim roku akademickim. 

 

 

Zaliczenie semestrów uzyskane w 

terminie określonym  

w regulaminie studiów doktoranckich 
□ TAK     □ NIE 

…......................................... 
(potwierdzenie przez pracownika Działu Nauczania) 

Wpis na kolejny rok akademicki □ TAK      □ NIE 

Średnia ocen  

za poprzedni rok akademicki  
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Do wniosku dołączam: 

- opinię opiekuna naukowego dla potwierdzenia postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej, 

- zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające postępy w pracy naukowej, 

- zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające postępy w pracy dydaktycznej, 

- inne dokumenty, jakie ........................................................................................................................ 

 

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

 

Oświadczenia doktoranta 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 i §6 ustawy z dnia 

06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) oraz odpowiedzialności cywilnej 

i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

1. Podane przeze mnie we wniosku informacje i załączone dokumenty są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

2. Nie ukończyłem dotychczas żadnego kierunku studiów doktoranckich. 

3. Nie ubiegam się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na innym kierunku 

studiów lub na innej uczelni, a w przypadku ubiegania się i przyznania stypendium dla najlepszych 

doktorantów na innym kierunku studiów lub w innej uczelni, zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić o tym Dział Nauczania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia uzyskania 

informacji o zaistniałym fakcie. 

4. Przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na 

podstawie nieprawdziwych danych. 

5. Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym ani 

funkcjonariuszem służb państwowych (w tym w służbie kandydackiej) zgodnie z art. 115 §13 

Kodeksu Karnego. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Muzyczną zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

7. Oświadczam, że znane są mi przepisy Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla 

studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. 
 

 

 

 

 

Łódź, dnia ............................................................   ...........................................................................

                                (własnoręczny, czytelny podpis doktoranta) 

 

 
Legenda: 

* niepotrzebne skreślić 

 


