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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Gospodarki
Krajowej w Kutnie, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie:


art.186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(DzU. z 2005 r.Nr 164, poz. 1365 ze zm). z uwzględnieniem:



ustawy

z

dnia

28

listopada

2003

roku

o

świadczeniach

rodzinnych

(DzU z 2006 r. Nr 139,poz. 992 z późn. zmianami),


ustawy

z

dnia

12

marca

2004

roku

o

pomocy

społecznej

(DzU z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),


ustawy

z

dnia

15

listopada

1984

roku

o

podatku

rolnym

(DzU z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zmianami),


rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie
sposobu

i

trybu

postępowania

w

sprawach

o

świadczenia

rodzinne

(DzU z 2005 r. Nr 105, poz. 881 ze zm.)
§1
1. Pomoc materialną dla studentów ze środków budżetu państwa stanowią:
1.1. stypendium socjalne,
1.2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
1.3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
1.4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
1.5. zapomogi.
2. Pomoc materialna dla studentów jest finansowana z funduszu pomocy materialnej,
zwanego dalej „funduszem pomocy”, tworzonego na zasadach określonych w art.103 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1 przyznawane są w ramach
wydzielonych na ten cel środków.
4. Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji Uczelni nie wystarczą na pokrycie wszystkich
przyznanych świadczeń,

Rektor

w porozumieniu z

Uczelnianą

Radą

Samorządu

Studenckiego ( dalej URSS ) może podjąć decyzję o ich obniżeniu lub zaniechaniu wypłaty.
§2
Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1.1 i 1.3 , (stypendium
socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów) nie może być wyższa niż 90%

najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w
przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
§3
1. Podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów na poszczególne rodzaje świadczeń
dokonuje Rektor w porozumieniu z URSS.
2. Rektor w porozumieniu z URSS ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
3. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z
2009 r.Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. ), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art.
5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(DzU z 2006 r.Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
§4
1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów są przyznawane przez Dziekana na
udokumentowany wniosek studenta, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta
przez Rektora.
3. Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego (dalej WRSS) lub Uczelnianej
Rady Samorządu Studenckiego (URSS) odpowiednio Dziekan lub Rektor uprawnienia,
do przyznawania świadczeń pomocy materialnej przekazują Uczelnianej Komisji
Stypendialnej (dalej UKS) lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS).
4. Uczelniana Komisja Stypendialna wydaje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania
świadczeń pomocy materialnej.
5. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy materialnej powinna zawierać
pouczenie o trybie odwoławczym stosowanym w sprawach dotyczących pomocy
materialnej.
6. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje prawo odwołania
się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia
decyzji, o której mowa w ust.4.
7. W przypadku decyzji OKS przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
8. Decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do
właściwego sądu administracyjnego.

§5
1. Podstawą przyznania pomocy materialnej jest przedłożenie dokumentów wymaganych
niniejszym regulaminem.
2. Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych
podlegają zwrotowi na fundusz pomocy materialnej.
3. Podanie fałszywych danych powoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania
dyscyplinarnego dla studentów.
§6
1. Prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej ustaje z chwilą ukończenia
studiów (w tym także przedterminowego) oraz po upływie terminu planowego ukończenia
studiów.
2. W przypadku, gdy świadczenia pomocy materialnej nie zostaną odebrane w ciągu 3
miesięcy, podlegają one zwrotowi na fundusz socjalny bez prawa do dochodzenia
należności.
II. KOMISJA STYPENDIALNA
§7
1. Organem przyznającym świadczenia pomocy materialnej dla studentów są: Dziekan i
Rektor, a w sytuacji, o której mowa w § 4, pkt 3 jest Uczelniana Komisja Stypendialna i
odpowiednio Odwoławcza Komisja Stypendialna.
2. Uczelnianą Komisję Stypendialną powołuje Rektor.
3. UKS powoływana jest na rok akademicki, w terminie do 30 września roku
poprzedzającego. Z tym dniem kończy działalność stara komisja.
4. UKS powoływana są łącznie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
5. Studenci stanowią większość składu komisji.
§8
1. W skład UKS wchodzą:
- 2 przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego WSGK,
- 8 przedstawicieli Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego WSGK,
- co najmniej dwóch przedstawiciel nauczycieli akademickich,
- co najmniej jeden przedstawiciel pracowników administracyjnych WSGK.
2. W skład OKS wchodzą:
- przedstawiciel nauczycieli akademickich z przygotowaniem prawniczym,,

- dwóch przedstawicieli Wydziałowych Rad samorządu Studenckiego
2. 1. Przewodniczącego OKS wybierają spośród siebie członkowie OKS na pierwszym
posiedzeniu komisji.
§9
1. Decyzje wydane przez UKS i OKS podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z
jego upoważnienia zastępcy.
2. Nadzór nad działalnością UKS i OKS sprawują odpowiednio Dziekani i Rektor.
3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio Dziekani i Rektor mogą uchylić
decyzję UKS i OKS niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszego regulaminu.

III. STYPENDIA STUDENCKIE
§ 10
1. Stypendia studenckie, o których mowa w § 1 ust 1.1, 1.2,1.3 przyznaje się na okres 5
miesięcy w roku akademickim (od października do lutego oraz od marca do lipca),
2. Stypendia są przyznawane niezależnie od siebie.
3. Stypendia wypłacane są co miesiąc.
4. Szczegółowe zasady wyliczania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium
socjalne określono w cz. III F regulaminu.
5. Tryb przyznawania i wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, szczegółowe
warunki, wzór wniosku, terminy ich przyznawania i wysokości tego stypendium określa w
drodze rozporządzenia minister do spraw szkolnictwa wyższego.
A. STYPENDIUM SOCJALNE
§ 11
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty obliczonej zgodnie z zasadami
określonymi w art. 179 ust. 3-5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i cz. III F niniejszego regulaminu.
2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
3. Student studiów stacjonarnych w przypadku , o którym mowa w ust. 1 może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z

niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym
niż dom studencki.
4. Stypendium, o którym mowa w pkt 2 może być przyznane studentowi po przedstawieniu
dokumentów, które potwierdzają znacznie utrudniony dojazd do uczelni (odległość powyżej
50 km)
5. Student, któremu przyznano stypendium, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia UKS o ustaniu prawa do pobierania dopłaty.
6. Wysokość stypendium socjalnego na dany rok akademicki ustala UKS.
B. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§ 12
1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za
rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.
3. O przyznanie stypendium 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.
4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi, który w terminie
przewidzianym w regulaminie studiów zaliczył rok studiów.
5. W przypadku zmiany kierunku studiów lub specjalności student zachowuje nabyte prawo
do stypendium dla najlepszych studentów, a traci je, gdy w określonym przez dziekana
terminie nie uzupełni różnic programowych. Podstawą wyliczenia średniej w następnym roku
po zmianie kierunku studiów lub specjalności będą również oceny z uzupełnionych
przedmiotów, z uwzględnieniem ust 3.
6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż
10 % liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.
7. Zasady przyznawania stypendium ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą
Samorządu Studenckiego.
C. STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
§ 13
1. Stypendium ministra może być przyznane studentowi ,który zaliczył rok studiów w roku
poprzednim oraz spełnił jeden z dwóch warunków:

a) szczególnie wyróżniał się w nauce ,uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią
arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikująca
studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku
b) uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe ,artystyczne lub sportowe w okresie studiów na
danym kierunku ,a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów
międzykierunkowych – w okresie tych studiów.
2. Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w danym roku
akademickim ustala uczelnia i podaje do wiadomości studentów. Jeżeli student nie zaliczył
roku studiów z powodu urodzenia dziecka lub przyczyn zdrowotnych , warunku dotyczącego
zaliczenia roku studiów w roku akademickim poprzednim nie stosuje się.
3. Student, któremu przyznano stypendium ministra z a wybitne osiągnięcia może
równocześnie otrzymywać stypendium rektora.
4. Szczegółowe zasady dotyczące wypełniania wniosków, wnioski oraz osiągnięcia jakie są
brane pod uwagę przy ocenie wniosków znajdują się na stronie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego[ www.stypendiumministra.pl]
5. Zaopiniowane wnioski przez Rady Wydziałowe zostają przekazane do rektora w
nieprzekraczalnym przekraczalnym terminie do 10 października każdego roku.
6. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określają
odrębne przepisy
D. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
§ 15
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student w związku z
niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu, po przedłożeniu wraz z
wnioskiem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z
tym orzeczeniem, wydanych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DzU z 2010 r. Nr 214,
poz.1407, z późn. zmianami).
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 5
miesięcy, (od października do lutego oraz od marca do lipca), niezależnie od wysokości
dochodu w rodzinie studenta.
3. W przypadku gdy orzeczenie lub decyzja, o których mowa w ust. 1 wydane zostały na
czas określony, wypłatę stypendium wstrzymuje się z dniem upływu tego okresu. W
przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia lub decyzji wypłata zostaje wznowiona wraz z
wyrównaniem od dnia wydania kolejnej decyzji.
4. Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa UKS.

E. ZAPOMOGI
§ 16
1. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej.
2. Poprzez przyczyny losowe należy rozumieć w szczególności:
- śmierć członka rodziny,
- choroba studenta, rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwa, dziecka lub współmałżonka
studenta,
- straty materialne spowodowane przez klęski żywiołowe,
- straty materialne spowodowane przez kradzież,
- wypadki oraz inne zdarzenia losowe, na skutek których student przejściowo znalazł się w
trudnej sytuacji.
3. Zapomoga jest przyznawana przez UKS na udokumentowany wniosek studenta.
4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust 1 dwa razy w roku akademickim.
5. O zapomogę student może się ubiegać w terminie do 3 miesięcy od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniającej przyznanie zapomogi.
6. Wysokość zapomogi losowej zależy od sytuacji, w której znalazł się student.

F. ZASADY NALICZANIA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE DO NALICZANIA
DOCHODU RODZINY POZOSTAJĄCEJ WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE
DOMOWYM
§ 17
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o
stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1.1. studenta,
1.2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
1.3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez
względu na wiek.
2. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania
się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach

przeliczeniowych

i

wysokości

przeciętnego

dochodu

z

pracy

w

indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( DzU z 2006 , Nr 136, poz. 969 z
późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów
pozarolniczych dochody te sumuje się.
3. Liczbę osób w rodzinie studenta, żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym ustala
się według stanu na dzień złożenia wniosku.
§ 18
1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do biegania
się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.:
1.1. do dochodów wlicza się:
1.1.1. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
1.1.2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne,
1.1.3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt I lit. c ustawy o
świadczeniach rodzinnych, tj.:
- 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
wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i
niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez
ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało
w związku z przymusowym pobytem na robotach w Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
otrzymywane z zagranicy,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące
ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub
umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie
tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami
kraju, ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (DzU z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu
udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji
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,
- alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub
studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane
przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i
obywatelskich,

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (DzU z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr
213, poz. 2081),
- 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: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne,
- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(tzw. renty strukturalne),
- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności alimentów;
1.2. do dochodów nie wlicza się:
1.2.1. dochodów, o których mowa w § 21 ust. 1.3, jeżeli student jest samodzielny
finansowo,
1.2.2. dochodów nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w ust
1.1.3, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy
przyznawaniu stypendium socjalnego – będą to np.: świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny,
dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i
świadczenia pielęgnacyjne) świadczenia

z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe,

celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej,
1.2.3. ponadto do dochodu nie wlicza się:

a) świadczeń z art.173 ust.1;
b) stypendiów z funduszy UE, EFTA, umów międzynarodowych albo międzynarodowych
programów stypendialnych
c) świadczenia uczniów otrzymywane na podstawie ustawy o systemie oświaty;
d) pomoc materialną, o której mowa w art.173 a, 173 b, 199a, 200 ust. 1.
1.3. W przypadku osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego, stosownie do art.179 ust.
7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dochód ustala się na podstawie powierzchni
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych

gospodarstwach

rolnych.

W

przypadku

uzyskiwania

dochodów

z

gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
§ 19
1. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie
następujące warunki:
1.1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
1.2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
1.3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, nie jest mniejszy
niż 1,30 sumy kwot określony w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych,
1.4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
bądź jednym z nich.
§ 20
1. Prawo do stypendium można ustalić ponownie w ciągu roku akademickiego w razie:
1.1. zwiększenia lub zmniejszenia się liczby członków rodziny,
1.2. uzyskania lub utraty przez dziecko lub rodzeństwo studenta orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności,
1.3. utraty lub uzyskania dochodu przez członków rodziny, jeżeli powyższe okoliczności mają
wpływ na wysokość przyznanego świadczenia
2. Utrata dochodu (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. nr 06.139.992 z późn. zm.) oznacza utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na
podstawie umowy o dzieło,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą

gospodarstwa rolnego,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
3. Uzyskanie dochodu (zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. nr 06.139.992 z późn. zm.) oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło,
d)

uzyskaniem

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, mających wpływ na
prawo do przyznania lub zmiany wysokości świadczeń, student zobowiązany jest do
powiadomienia o tym UKS w terminie 14 dni od zaistnienia zmian poprzez pisemne
wyjaśnienie sytuacji oraz dołączenie właściwej dokumentacji.

§ 21
1. W przypadku, gdy po upływie roku kalendarzowego, w którym dochód rodziny stanowił
podstawę ustalenia prawa do stypendium sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu
lub poprawie na skutek utraty lub uzyskania dochodu lub w wyniku zmiany liczby osób
żyjących we wspólnym gospodarstwie, od przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny z
okresu obliczeniowego odejmuje się lub dodaje utraconą lub uzyskaną kwotę miesięczną
dochodu, a w przypadku zwiększenia się lub zmniejszenia liczby osób ustala się miesięczny
dochód z uwzględnieniem zmian.

IV. DRUGI KIERUNEK STUDIÓW
§ 22
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę,
stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
tylko na jednym, wskazanym prze studenta kierunku studiów.

2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w ust.1, 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.
V. URLOP DZIEKAŃSKI LUB ZDROWOTNY
§ 23
1. Student w okresie korzystania z urlopu dziekańskiego zachowuje uprawnienia studenckie.
2. Studentowi w okresie urlopu dziekańskiego w szczególnie uzasadnionych przypadkach
może być przyznana pomoc materialna.
3. Student w okresie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego zachowuje prawo do stypendium
rektora dla najlepszych studentów.

VI. DOKUMENTY
§ 24
1. Student ubiegający się o pomoc materialną zobowiązany jest do złożenia następujących
dokumentów:
1.1. podanie o przyznanie pomocy materialnej wraz z oświadczeniem o liczbie osób
w rodzinie studenta i źródłach ich utrzymania, lub podanie o przyznanie stypendium rektora
dla najlepszych studentów, wniosek o zapomogę (wg wzoru).
1.2. dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia dochodu w rodzinie studenta:
1.2.1. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
wszystkich osób żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym, zawierające informacje o
wysokości przychodu, dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych
od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
wysokości należnego podatku,
1.2.2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: wysokości dochodu,
wysokości należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne, wysokości należnych składek na
ubezpieczenie społeczne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości
dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku ( wg wzoru) z obowiązkiem dołączenia:

1.2.3. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego, zryczałtowanego
podatku w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na
ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku osób rozliczających się z podatku w formie ryczałtu
ewidencjonowanego lub decyzje urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku
kalendarzowym, z którego ustala się dochód w przypadku osób rozliczających się z podatku
w formie karty podatkowej. Należny podatek jest różnicą między wysokością karty
podatkowej a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku.
1.2.4. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym
ubieganie się o pomoc materialną lub nakaz płatniczy za ten rok,
1.2.5. orzeczenia o niepełnosprawności studenta,
1.2.6. kopię wyroku lub ugody sądowej zasądzających alimenty na rzecz osób w rodzinie,
zaopatrzone w klauzulę wykonalności, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące
faktyczną

wysokość alimentów,

kopię odpisu

ugody zawartej

przed mediatorem,

oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, zaświadczenie od komornika o
ściągalności alimentów
1.2.7.

zaświadczenie

z sądu

rodzinnego

lub

ośrodka

adopcyjno-opiekuńczego

o

prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
1.2.8. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego,
1.2.9. zaświadczenie szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.
1.3. W uzasadnionych, budzących wątpliwości co do wiarygodności wykazanego dochodu
przypadkach UKS może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu w
rodzinie studenta.
1.4. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo
odpowiednio komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie
pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i
rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 25
Wypłaty

świadczeń

z

funduszu

pomocy

oszczędnościowo – rozliczeniowe studentów.

materialnej

są

wpłacane

na

rachunki

§ 26
Zmian w Regulaminie dokonuje Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu
Studenckiego.
§ 27
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku.

…………………………………………….

Kutno, dnia ………………………………..

Nazwisko imię

……………………………………….

………………………………………………………………

Wydział Rok,

specjalność

………………………………………………… studia stacjonarne / niestacjonarne ( * niepotrzebne skreślić)
Numer albumu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres stałego miejsca zamieszkania – telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI …….
Proszę o przyznanie mi pomocy materialnej w postaci ( właściwe podkreślić):
a) stypendium socjalnego
b) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w
obiekcie innym niż dom studencki
c) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
1. Skład rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce zatrudnieniaźródło utrzymania,
dochodu, miejsce
nauki (szkoła, rok
nauki)

Roczny dochód
(netto)

wnioskodawca

RAZEM

Roczny dochód w rodzinie w roku podatkowym ……….. wynosi ……………. zł
Średni miesięczny dochód na 1 osobę wynosi ……………. zł
Świadczenia pomocy materialnej w WSGK wypłacane są bezgotówkowo. Przyznane świadczenia proszę:

□ Przelać na moje konto bankowe nr ……………………...………………………………………………………...
□ Zaliczyć na poczet zaległego, bieżącego lub przyszłego czesnego

Świadomy odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych (karami dyscyplinarnymi są:
upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w prawach studenta na okres do jednego roku,
wydalenie z uczelni) i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej, oświadczam, że
wszystkie podane informacje dotyczące mojej rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz
wykazane rodzaje dochodów i ich wysokości są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że nie jestem absolwentem studiów wyższych (nie dotyczy absolwentów wyższych studiów
zawodowych kontynuujących naukę na magisterskich studiach uzupełniających).

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz U z 1997 r. Nr 133, poz.833 z późn zm.)
wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez AP moich danych osobowych do celów stypendialnych.
Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. Wyrażam zgodę
na umieszczenie informacji dotyczących przyznania mi pomocy materialnej na tablicy ogłoszeń w trybie
i na zasadach obowiązujących w WSGK.

…………….…………………………………………
Data i podpis studenta ubiegającego się o pomoc materialną

……………………………………………………….
Data i podpis osoby sprawdzającej

DECYZJA UKS
Rodzaj świadczenia

Dochód na

Kwota

Data i podpis

osobę

przyznanego

przew. UKS

świadczenia
Stypendium socjalne
Stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania w
domu studenckim lub w obiekcie
innym niż dom studencki
Stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych

UWAGI UKS:

Uwagi

……………………………………………….

Kutno, dnia ………………………………..

Nazwisko imię
…………………………………………..

…………………………………………………

Wydział

Rok, Kierunek

………………………………………………… studia stacjonarne / niestacjonarne ( * niepotrzebne skreślić)

Numer albumu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres stałego miejsca zamieszkania – telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI ………
Proszę o przyznanie mi stypendium rektora dla najlepszych studentów za:
(właściwe podkreślić)
a) wysoką średnią ocen*
b) osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Świadomy odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych (karami dyscyplinarnymi są:
upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w prawach studenta na okres do jednego roku,
wydalenie z uczelni) i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej, oświadczam, że
wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że mam zaliczony poprzedni rok studiów i nie jestem absolwentem studiów wyższych ( nie dotyczy
absolwentów wyższych studiów zawodowych kontynuujących naukę na magisterskich studiach uzupełniających).

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych świadczeń
z Funduszu Pomocy Materialnej, zobowiązuje się do poinformowania Uczelni o przyznaniu
stypendium rektora dla najlepszych studentów w innej Uczelni niż Wyższa Szkoła Gospodarki
Krajowej w Kutnie oraz, że wszystkie dane w nim zawarte są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym.
Zapoznałem/am się z Regulaminem o przyznawaniu i ustalaniu wysokości pomocy materialnej dla
studentów WSGK przyznawanych w ramach dotacji Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego.
…………….…………………………………………
Data i podpis studenta ubiegającego się o pomoc materialną

……………………………………………………….
Data i podpis osoby sprawdzającej

* średnia ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Przyznaną kwotę stypendium proszę:

□ Przelać na moje konto bankowe nr ……………………………………..…………………………………
□ Zaliczyć na poczet zaległego, bieżącego lub przyszłego czesnego..………..…………………………………
__________________________________________________________________________
Potwierdzenie ww. średniej ocen oraz osiągnięć przez Dziekanat
………………………………………………..
Data, podpis i pieczęć

DECYZJA UKS

Wniosek rozpatrzono pozytywnie i przyznano:
Stypendium rektora dla najlepszych studentów w wysokości …………………………………….

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wniosek rozpatrzono negatywnie z powodu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………
Podpis przew. UKS

Załącznik nr 4

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

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

nazwisko i imię

nr albumu

........................................................ .........................
rok studiów

Wydział

......................................... .............................
tryb (stacjonarne/niestacjonarne)

Wniosek o przyznanie zapomogi
Proszę o przyznanie mi jednorazowej zapomogi z powodu:
...................................................................................................................................................................
wpisać uzasadnienie

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że nie studiuję równocześnie na drugim kierunku studiów w WSGK lub innej uczelni (jeśli
tak, to podać nazwę wydziału, tryb, rok studiów i adres uczelni), Oświadczam, że nie jestem absolwentem
studiów wyższych (nie dotyczy absolwentów wyższych studiów zawodowych kontynuujących naukę na
magisterskich studiach uzupełniających).

...................................................................................................................................................................
.
i nie przyznano mi zapomogi w bieżącym roku akademickim (jeśli tak, to podać kiedy i z jakiego
tytułu).
...................................................................................................................................................................

Kutno, dnia ............................

............. .............................................
podpis studenta

(imię i nazwisko)
OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W
ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OSÓB
ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM
PODATKU
DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY
FIZYCZNE
Oświadczam, że w roku kalendarzowym................. uzyskałam/em dochód
z działalności opodatkowanej w formie:
(zakreślić odpowiedni kwadrat)
□ ryczałtu ewidencjonowanego
□ karty podatkowej
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4, wyniósł........................... ...........zł......gr
2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ..............................zł......gr
3.Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły...............................zł......gr
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł..................................zł......gr
(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr

(imię i nazwisko)……………………………………….
OŚWIADCZENIE RODZINY STUDENTA O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO
OPODATKOWANIU

Oświadczam, że w roku kalendarzowym............ uzyskałam/em
dochód w wysokości................ zł........ gr
z tytułu:
1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego*......................zł
(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych .................)
2……………………………………….. ……………… zł
3……………………………………….. …………….. zł
4……………………………………….. ……………… zł
………………………… …………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)
*) liczba ha przeliczeniowych x przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z
jednego hektara przeliczeniowego (ustala się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS
opublikowanego
corocznie w Monitorze Polskim

Pouczenie
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym (art.
3 pkt 1 Iit. 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 międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy
przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub
instytucjami przez Radę Ministrów właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy
przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w
państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i
jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił
państwa albo państw sojuszniczych, misji 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,
- alimenty na dzieci,
- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane
uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby
wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych
na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia
tych osób,
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2003 r. Nr
118, poz. 1112, z późn. zm.),
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", ekwiwalenty z tytułu prawa do
bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006,
- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dochody uzyskane z
gospodarstwa rolnego ,
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe 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,

Załącznik nr

………………………………… ………………………, dnia ……………..
Imię i nazwisko
…………………………………
Adres zamieszkania
…………………………………
Seria i nr dokumentu tożsamości
…………………………………
Telefon
OŚWIADCZENIE
o sytuacji materialnej rodziny studenta
Ja niżej podpisany …………………………………… świadomy odpowiedzialności dyscyplinarnej
za podanie nieprawdziwych danych i faktów oświadczam, że
……………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zaświadczenie wypełniono w celu dołączenia do wniosku o stypendium
………………………………………………
Podpis składającego oświadczenie

