
ANEKS nr 1/2018 z dnia 28 wrze nia  2018 r. 
do Regulaminu ustalania wysoko

kademii Muzycznej  
 im. Karola  Szymanowskiego  w Katowicach 

z dnia 1 pa dziernika 2016r 

1. W Regulaminie  ustalania wysoko a 
ej im. Karola Szymanowskiego                   

w Katowicach  
a) puj ce brzmienie:  

y kompletny wniosek o przyznanie stypendium w innym 
terminie ni  okre lony w ust. 2, stypendium nalicza si  od miesi ca nast puj cego                        
po miesi ony

b) puj ce brzmienie:  
kt1) rozumie si  odpowiednio 

najwy sz  liczb powaniu rekrutacyjnym, ustalon
oddzielnie na ka dym Wydziale.  

c)..  zmianie nast puj czniki do Regulaminu ustalania wysoko ci  

im. Karola Szymanowskiego  w Katowicach: 
o 

, 
 uprawniaj cego do ubiegania 

si  o stypendium socjalne. 

2.  bez zmian. 

cznikami do niniejszego aneksu s  :  
o 

cznik.

, 
 uprawniaj cego do 

ubiegania si  o stypendium socjalne. 

3. Powy szy Aneks obowi zuje z dniem 1 pa dziernika 2018r. 



cznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysoko wiadcze
nia) Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach 

........................................................................  Katowice, dnia ............................ 
  Nazwisko i imi
.............................        ............................. 

        

        Osoba przyjmuj
stacjonarne 
niestacjonarne 

ia) 

Doktorancka Komisja Stypendialna  
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

Wniosek o przyznanie stypendium  

socjalnego 
socjalnego w zwi kszonej wysoko

innym obiekcie ni  dom studencki (nale czy cznik 1d) 

: onka doktoranta, a tak e b d onka dzieci 
cych nauk  do 26 roku ycia, a je  uko czenia oraz 

znych studenta i b d cych na ich utrzymaniu 
cych nauk  do 26 roku ycia, a je eli 26 rok 

uko du na wiek. 

 z ni
gospodarstwie  domowym. 

Lp. Nazwisko i imi
Data 

urodzenia 
Stopie

pokrewie stwa 

1.   wnioskodawca 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

..................................      ............................................       ...........................................................  .
       Kod pocztowy            Miejscowo             Ulica              
   
................................................... ....................................... 
                 PESEL                 Telefon kontaktowy



Adres  do korespondencji: 

..................................      ............................................       ...........................................................  .
       Kod pocztowy            Miejscowo             Ulica  

 wniosek po raz pierwszy lub zmieni  numer rachunku bankowego, 
zobowi zani s   do podania aktualnego numeru rachunku bankowego n czniku nr 5. 

wym .......................................... 

Lp.
(imi  i nazwisko) 

opodatkowane na 
zasadach okre lonych 
w art.27,30b,30c,30e i 
30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991r.o podatku 

fizycznych 

opodatkowane 

dochodowym 

(inne) 
niepodlegaj ce 
opodatkowaniu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Razem     

Miesi .......... gr 

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

* wpisa ek na ubezpieczenia zdrowotne. 

miesi cznie. 

NIE DOTYCZY       

Imi

(nale y dostarczy  dokument potwierdzaj cy  przyczyn  utraty)  



(nale y dostarczy  dokument potwierdzaj cy wysoko redniego miesi cznego dochodu utraconego 

* nale y wpisa  jedn  z przyczyn:  uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, 
bezrobotnych,  utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  wiadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a tak e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  wyrejestrowanie 

ci gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust1d ustawy z dnia 2 lipca2004r. o 
ci gospodarczej, skiego, 

cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  utrata zas dzonych wiadcze  alimentacyjnych w zwi zku ze 
mierci  osoby zobowi zanej do tych wiadcze  lub utrata wiadcze  pieni ci egzekucji 

zku ze mierci  osoby zobowi zanej do wiadcze  alimentacyjnych,  utrata wiadczenia rodzicielskiego, 
macierzy

wiadomy(a) odpowiedzialno enie nieprawdziwych o wiadcze  ,w tym  odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za podawanie 
nieprawdziwych danych - a cznie, 
o wiadczam, e: 
1. podane wy ej informacje dotycz ce mojej rodziny yj

wysoko ci s  kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

2. ubiegam si  o przyznanie stypendium socjalnego tylko w Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach, 

3. uzyskania lub utraty dochodu
4. wyra am zgod  na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moi
5.
6.  z Regulaminem ustalania wysoko wiadcze

(studia III stopnia) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

niepotrzebne skre li

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego                                                     
w  Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32 7792100/e-mail tokstudiow@am.katowice.pl 

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : iod_abi@am.katowice.pl
3.    Dane osobowe przetwarzane s  w celu  przeprowadzenia procedury przyznawania wiadcze  pomocy materialnej zgodnie                         

z obowi zuj cymi przepisami prawa  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie och zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

dzenie o ochronie danych), 
ie obowi zku prawnego ci cego na administratorze, wynikaj cego w 

ci z ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wy szym(Dz.U.2017.2183) 

4.    Dane osobowe Administrator mo e przekazywa  organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowi zuj cym z Akademia, na podstawie stosownej umowy.  

5.     Posiada Pani/Pan prawo do: 
dania od Administratora dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

rzania,  

6.   B dziemy przechowywa  Pa stwa dane osobowe do momentu zako ych przez 
okres 50 lat, a w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane s  na podstawie zgody  b dziemy je przechowywa  do czasu 

7.     Maj  Pa stwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie dany wu na 
zgodno wie zgody przed jej wycofaniem.  

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury  w celu oceny wniosku o przyznanie   
wiadcze  pomocy materialnej. 

9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Katowice, dnia ............................................                                             .................................................................... 
          podpis doktoranta 



DECYZJA DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Wysoko
stypendium socjalnego 

Przyznane od miesi ca 

Piecz  i podpis Przewodnicz

  



cznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysoko wiadcze  pomocy 
ademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego                   

w Katowicach 
     

..............................................................      
Nazwisko i imi

.............................................................. 
Adres 

Telefon kontaktowy 

Dyscyplina artystyczna 

..............................................................    
w zakresie 

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

         Osoba przyjmuj ca wniosek 

stacjonarne 
niestacjonarne 

J. M. REKTOR 
AKADEMII MUZYCZNEJ 

 IM. KAROLA  SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych dok                                           

czaj  do wniosku decyzj  o przyj ciu na studia III stopnia. 

j im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) 
  

Katowice, dnia...................................                                                ......................................................... 

                                                                                               Piecz  i podpis imienna                            
                                                                                                pracow

wiadom(a) odpowiedzialno enie nieprawdziwych o wiadcze  , w tym  odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za podawanie 
nieprawdziwych danych - a cznie,  
o wiadczam, e:

a)  z warunkami przyznawania stypendium rektora dla na
wiadcze

stopnia ) w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanows
b) wyra am zgod  na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moi

c) ubiegam si w tylko na studiach 
doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

     
                                    

Katowice, dnia...........................                                             ......................................... 
                                                                                                                                  Podpis doktoranta 
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 wniosek zobowi zani s  do podania aktualnego numeru rachunku 
czniku nr 5

gni  uprawniaj cych do ubiegania si  o stypendium rektora dla 

Osi gni cia uzyskane przez doktoranta w zako czonym roku akademickim: 

I. post py w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej

. 

. 

. 

. 

owanie w pracy dydaktycznej 

. 

. 

. 

. 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego                                                                             
w  Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32 7792100/e-mail tokstudiow@am.katowice.pl 

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : iod_abi@am.katowice.pl
3.    Dane osobowe przetwarzane s  w celu  przeprowadzenia procedury przyznawania wiadcze  pomocy materialnej zgodnie                                             

z obowi zuj cymi przepisami prawa  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
izycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

dzenie o ochronie danych), tj. na podstawie udzielonej zgody, 
zku prawnego ci cego na administratorze, wynikaj ci z ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wy szym(Dz.U.2017.2183) 

4.    Dane osobowe Administrator mo e przekazywa  organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowi zuj cym z Akademia, na podstawie stosownej umowy.  

5.     Posiada Pani/Pan prawo do: 
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dania od Administratora dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

rzania,  

6.   B dziemy przechowywa  Pa stwa dane osobowe do momentu zako ych przez okres 50 lat, 
a w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane s  na podstawie zgody  b dziemy je przechowywa

7.     Maj  Pa stwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie dany wu na zgodno  z 
 zgody przed jej wycofaniem.  

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury  w celu oceny wniosku o przyznanie   wiadcze
pomocy materialnej. 

9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

podpis doktoranta
      

DECYZJA  REKTORA 

Przyznano  Nie przyznano  Uwagi 

   



cznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysoko wiadcze  pomocy 
ademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego                   

w Katowicach 

........................................................................  Katowice, dnia ............................ 
  Nazwisko i imi
.............................        ............................. 

        

        Osoba przyjmuj
stacjonarne 
niestacjonarne 

ia) 

Doktorancka Komisja Stypendialna  

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

.... 

wiadomy(a) odpowiedzialno enie nieprawdziwych o wiadcze , w tym odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za 
podawanie nieprawdziwych danych - a cznie,  
o wiadczam, e:

a)  z warunkami przyznawania stypendium specjalnego dl
zamieszczonymi w Regulaminie ustalania wysoko wiadcze  pomocy materialnej dla 

 im. Karola Szymanowskiego, 
b) wyra am zgod  na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moi

stypendialnych, 
c) ubiegam si

doktoranckich tylko w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

               

 .................................................................... 
                     Podpis doktoranta 

 wniosek po raz pierwszy lub zmieni  numer rachunku bankowego, zobowi zani 
s  do podania aktualnego numeru rachunku bankowego na czniku nr 6

cznik: 

du). 

..................................      ............................................       ........................................................... 
       Kod pocztowy            Miejscowo             Ulica 
              
  ........................................................ ................................................................... 
                 PESEL    Telefon kontaktowy
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Adres do korespondencji: 

..................................      ............................................       .............................................................................. 
       Kod pocztowy            Miejscowo             Ulica, numer domu/mieszkania 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego                          
w  Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32 7792100/e-mail tokstudiow@am.katowice.pl 

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : iod_abi@am.katowice.pl
3.    Dane osobowe przetwarzane s  w celu  przeprowadzenia procedury przyznawania wiadcze  pomocy materialnej zgodnie                        

z obowi zuj cymi przepisami prawa  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
h w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie s

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og dzenie o ochronie danych), tj. na podstawie udzielonej zgody, w celu 
zku prawnego ci cego na administratorze, wynikaj ci z ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o 

szkolnictwie wy szym(Dz.U.2017.2183) 

4.    Dane osobowe Administrator mo e przekazywa  organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowi zuj cym z Akademia, na podstawie stosownej umowy.  

5.     Posiada Pani/Pan prawo do: 
dania od Administratora dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

rzania,  

6.   B dziemy przechowywa  Pa stwa dane osobowe do momentu zako ych przez okres 50 lat, a w 
przypadku gdy dane osobowe przetwarzane s  na podstawie zgody  b dziemy je przechowywa

7.     Maj  Pa stwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie dany wu na zgodno  z 
 zgody przed jej wycofaniem.  

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury  w celu oceny wniosku o przyznanie   wiadcze
pomocy materialnej. 

9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Katowice, dnia ................................            .................................................. 
                      Podpis doktoranta

                  

DECYZJA  DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Wysoko  stypendium Uwagi 

Piecz  i podpis Przewodnicz



cznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysoko wiadcze  pomocy 
ademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego                   

w Katowicach 

........................................................................  Katowice, dnia ............................ 
  Nazwisko i imi
.............................        ............................. 

        

        Osoba przyjmuj
stacjonarne 
niestacjonarne 

ia) 

Doktorancka Komisja Stypendialna  
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

kademickim 20..... / 20..... 

Uzasadnienie wniosku: ................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

czam nast puj ce dokumenty: 

1) ................................................................................................................................................................... 

2) ................................................................................................................................................................... 
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3) ................................................................................................................................................................... 

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

Miesi  na 1 osob  w mojej rodzinie wynosi: .............. 

IE* 

           TAK/NIE* 

*niepotrzebne skre li

..................................      ............................................       ........................................................... 
       Kod pocztowy            Miejscowo             Ulica, numer domu/ mieszkania  

wiadom(a) odpowiedzialno enie nieprawdziwych o wiadcze , w tym odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za 
podawanie nieprawdziwych danych - a cznie, 
o wiadczam, e:

a)  z warunkami przyznawania zapomogi zamieszczonymi w ci, 
wiadcze ) Akademii Muzycznej 

b) wyra am zgod  na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moi
stypendialnych, 

c) ubiegam si  o przyznanie zapomogi tylko na studiach doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach. 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna  im. Karola Szymanowskiego                          
w  Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel. 32 7792100/e-mail tokstudiow@am.katowice.pl 

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : iod_abi@am.katowice.pl
3.    Dane osobowe przetwarzane s  w celu  przeprowadzenia procedury przyznawania wiadcze  pomocy materialnej zgodnie                        

z obowi zuj cymi przepisami prawa  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
h w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie s

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og dzenie o ochronie danych), tj. na podstawie udzielonej zgody, w celu 
zku prawnego ci cego na administratorze, wynikaj ci z ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o 

szkolnictwie wy szym(Dz.U.2017.2183) 

4.    Dane osobowe Administrator mo e przekazywa  organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowi zuj cym z Akademia, na podstawie stosownej umowy.  

5.     Posiada Pani/Pan prawo do: 
dania od Administratora dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

rzania,  

6.   B dziemy przechowywa  Pa stwa dane osobowe do momentu zako ych przez okres 50 lat, a w 
przypadku gdy dane osobowe przetwarzane s  na podstawie zgody  b dziemy je przechowywa

7.     Maj  Pa stwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie dany wu na zgodno  z 
 zgody przed jej wycofaniem.  

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury  w celu oceny wniosku o przyznanie   wiadcze
pomocy materialnej. 

9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

  Katowice, dnia  ........................................                     ....................................................
                 Podpis doktoranta
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 wniosek po raz pierwszy lub zmieni  numer rachunku bankowego, zobowi zani 
s   do podania aktualnego numeru rachunku bankowego n czniku nr 5 

DECYZJA  DOKTORANCKIEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Przyznano zapomog  w wysoko ci Nie przyznano  Uwagi 

   

Piecz  i podpis Przewodnicz



1

cznik nr  6 do Regulaminu ustalania wysoko
materialnej                                                    

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach  

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu uprawniaj cego do ubiegania si   
o stypendium socjalne w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

finansowanych z bud etu pa stwa reguluj  przepisy: 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U. z dnia 2017.2183) 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z dnia 2016. Poz.1518,             
n. zm) 

Rozporz j z dnia 27 lipca 2017 r.                              
w sprawie sposobu i trybu post powania w sprawach o przyznanie wiadcze  rodzinnych oraz 
zakresu informacji, jakie maj  by  zawarte we wniosku, za wiadczeniach i o wiadczeniach                    
o ustalenie prawa do wiadcze  rodzinnych (Dz.U.2017.1466) 

1. Przy ustalaniu wysoko ci dochodu uprawniaj cego doktoranta do ubiegania si  o stypendium socjalne, 
uwzgl dnia si  dochody osi gane przez: 

a) doktoranta, 
b) onka doktoranta, a tak e b d onka dzieci 

ce nauk  do 26 roku ycia, a je eli 26 rok ycia przypada                                     
du na wiek, 

c) ta i b d ce na ich utrzymaniu dzieci 
ce nauk  do 26 roku ycia, a je eli 26 rok ycia przypada                        

du na wiek. 

2. Miesi czn  wysoko  dochodu na osob  w rodzinie studenta uprawniaj cego do ubiegania si                           
o stypendium socjalne, ustala si  na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o 
wiadczeniach rodzinnych, z uwzgl dnieniem pkt 1, z zastrze eniem, e do dochodu nie wlicza si : 

      a)   wiadcze rzymywanych na podstawie 

 doktorantom w ramach: 
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
- niepodlegaj cych zwrotowi cych z pomocy udzielanej przez pa
Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

mi
c)  wiadcze dstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 
1991 r. o systemie o wiaty, 
d)   wiadcze awo o szkolnictwie wy szym, 

f)    wiadcze  rodzinnych, 
g)  wiadcze cych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o 

n.zm) 
nej Unii Europejskiej, 
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21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o poda
n.zm.) 

3. Student mo e ubiega  si ganych przez osoby o 

1)  domowego z 
onym o  z nast puj

a) uko ycia, 
b) pozostaje w zwi e skim, 
c) .b, 
d) osi gn , przebywaj c w pieczy zast pczej, lub  

2)  je cznie nast puj ce warunki: 
a.
b. cym, 
c. jego miesi  , jest wy

sumy kwoty okre lonej w art. 5 ust.1 i kwoty okre lonej w art.6  ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r o wiadczeniach rodzinnych. 

d.
onym o wiadczeniu. 

e by , a tak e mi dzy 
alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, 

cy w roku. 
na uzna cia pracy 

niej ni  w styczniu. 
4 ast puj  na wniosek  studenta. 
     Do wniosku o stypendium socjalne nale czy : 
a) za wiadczenia i o wiadczenia stwierdzaj ce wysoko  dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

za ciwego urz du skarbowego o wysoko wiadczenie 
uwzgl dniaj

odziny w roku kalendarzowym 
poprzedzaj ono wniosek, je eli dochody te podlegaj

ch na zasadach okre lonych w 
art.27, 30b,30c i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 
fizycznych, osi gni tym w roku kalendarzowym poprzedzaj
za podatku dochodowego na 
zasadach okre lonych w art. 27, 30b, 30c i 30 i  30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

gni tym w roku kalendarzowym poprzedzaj cym rok 
akademicki, 
dokumenty okre laj ce wysoko
rodziny oraz liczb  miesi gany w roku kalendarzowym 
poprzedzaj cym rok akademicki, 
 za ce 
informacj  o wysoko arzowym 
poprzedzaj cym rok akademicki,  
za ciwego urz du skarbowego o wysoko ci nale
podatku dochodowego za ostatni rok rozliczeniowy albo decyzj  ustalaj c  wysoko
podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 
o ci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzaj ono wniosek, je
rozliczaj  si chodowym od 

ganych przez osoby fizyczne, pomniejszonego o nale ny 
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o  o wysoko ci uzyskanego dochodu 
w roku kalendarzowym poprzedzaj ono wniosek, 
innego dochodu niepodlegaj cych 

ch zawiera pkt.5), w przypadku 
uzyskiwania dochodu wysoko y potwierdzi  za wiadczeniami lub 

cznik 1a- obowi zkowy), 
o wiadczenie o niepobieraniu wiadcze  pomocy materialnej na wi cej ni  jednym 

zkowy). 
b) inne za wiadczenia lub o wiadczenia oraz dowody niezb dne do ustalenia prawa do stypendium, w 
tym: 

ci, 
informacja s du o tocz cym si  post powaniu w sprawie o adopcj  lub przysposobienie dziecka 
w przypadku osoby faktycznie opiekuj cej si
tego dziecka, 
wyrok s du rodzinnego stwierdzaj cego przysposobienie lub za wiadczenie s du rodzinnego 
b d  o rodka adaptacyjno- opieku czego o prowadzonym post powaniu s dowym w sprawie o 
przysposobienie dziecka, 
wyrok s du orzekaj , 
orzeczenie s du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
za wiadczenie o ucz szej, 
za wiadczenie z urz du pracy potwierdzaj ce fakt pozostawania studenta bez pracy z prawem 

niestacjonarnych, 
za wiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawcze
oraz o okresach zatrudnienia, 
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwi kszonej wysoko
w domu studenckim lub w innym obiekcie ni  dom studencki, 
o wiadczenie o zamieszkaniu w innym obiekcie ni  dom studenta Akademii Muzycznej im. 

cznik 1d), 
o wiadczenie o zamieszkaniu z niepracuj onkiem lub dzieckiem studenta w domu 
studenckim lub w innym obiekcie ni  dom studencki. 

c) inne  dokumenty, w zale no ci od indywidualnej sytuacji rodziny: 
za ciwego organu gminy o wielko ci gospodarstwa rolnego 
wyra ni w roku 
kalendarzowym poprzedzaj cym rok akademicki, 
umow  dzier awy, w przypadku oddania cz ci znajduj cego si  w 
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier aw , na podstawie umowy 

gospodarstwa rolnego w dzier aw  w zwi zku z pobieraniem renty okre lonej w 
ze cych z 

sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. Renty 
strukturalne), 
umow  zawart  w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do u ytkowania przez rolnicz  produkcyjn , 
wyrok s du zas dzaj  posiedzenia 
zawieraj cego tre  ugody s dowej lub zatwierdzon  przez s d ugod  zawart  przed 
mediatorem, 
za ciowej bezskuteczno ci egzekucji 

za wiadczenie komornika o wysoko
szych ni  zas dzone wyrokiem, ugod  s dow  lub ugod

przed mediatorem, 
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przekazy lub przelewy pieni ne dokumentuj ce faktyczn  wysoko  otrzymanych 
ciowej 

bezskuteczno
za wiadczenie komornika o wysoko
prowadzona jest egzekucja komornicza, w przypadku u szych 
ni   zas dzone wyrokiem, ugod  s dow  lub ugod  przed mediatorem, 
przekazy lub przelewy pieni ne dokumentuj ce wysoko eli 

 zobowi zani wyrokiem lub ugod  s dow
osoby spoza rodziny, 
dokument okre laj cy dat  utraty dochodu, 
dokument okre laj cy wysoko  uzyskanego dochodu netto z miesi ca nast puj cego 
po miesi gni
akt urodzenia dziecka lub rodze stwa lub inny dokument urz dowy potwierdzaj cy 
jego wiek, a je li si szej, 

ej 26 roku ycia, 
akt zgonu w przypadku 
za wiadczenie potwierdzaj i 
zapewniaj

e stwa, 
inne. 

d)  w oryginale lub kopii (kserokopia). Kopi
niezb dnych do przyznania prawa do wiadcze  pomocy materialnej mo e uwierzytelni  pracownik 

5. Przez dochody niepodlegaj
fizycznych rozumie si : 

renty okre h i wojskowych oraz ich 
rodzin, 

ch rodzin, przyznane na zasadach 
okre ych i wojskowych oraz ich 
rodzin, 
wiadczenia pieni lone w przepisach o wiadczeniu 

pieni cych by wojskowej 
przymusowo zatrudnianym w kopalniach w                
i batalionach budowlanych, 

 kompensacyjny okre lone                              
 b d cych ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 
wiadczenie pieni ne okre lone w przepisach o wiadczeniu pieni cym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 
Rzesz  Niemieck  lub Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

woty zaopatrzenia otrzymywane przez 

zku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej                     
w latach    1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

oraz w przepisach o systemie ubezpiecze
rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz stw obcych, 

organizacji mi dzynarodowych lub mi dzynarodowych instytucji finansowych, 
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pochodz ce ze jednostronnej 
stwami, organizacjami lub instytucjami przez 

Rad ciwego ministra lub agencje rz  w przypadkach, 
gdy przekazanie tych rednictwem podmiotu 
upowa nionego do rozdzielania 

y  ma ta pomoc, 
nale no izycznych maj cych miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaj cych czasowo za granic     
- w wysoko ci odpowiadaj bowej poza 

onych w pa stwowych lub 
samorz dowych jednostkach sfery bud etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, z n. zm.), 
nale no ci pieni
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych u ytych poza granicami pa stwa w celu 

stwa albo pa stw sojuszniczych, 
misji pokojowej, akcji zapobie enia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak e nale no ci 
pieni i cym funkcje 

wielonarodowych, 
nale no ci pieni by kandydackiej 
przez funkcjonariuszy Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej, Stra y Granicznej i Biura 
Ochrony Rz

alimenty na rzecz dzieci, 
stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 
2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 
stypendia doktoranckie okre lone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o 
szkolnictwie wy szym, stypendia sportowe przyznawane na podstawie ustawy z dnia 25 
czerwca 2010r. o sporcie  oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznawane 
uczniom lub studentom, 
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od 
przez osoby wykonuj ce czynno ci zwi
obywatelskich, 
nale no ci pieni cinnych w budynkach 

onych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywaj
dodatki za tajne nauczanie okre lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

n. zm), 
ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej okre lonej w przepisach o specjalnych strefach 
ekonomicznych, 
ekwiwalenty pieni ne za deputaty w glowe okre lone w przepisach o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi biorstwa pa stwowego "Polskie Koleje 
Pa stwowe", 

gla okre lone w przepisach                              
gla kamiennego w latach 2003-2006, 

wiadczenia okre atora, 
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
dochody uzyskiwane za granic  Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio                                

 Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz 
na obowi zkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
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renty okre jskich ze 
pochodz cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obs
zaliczk  alimentacyjn  okre lon  w przepisach o post
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
wiadczenia pieni

pomoc materialn  o charakterze socjalnym okre lon  w art.90c ust.2 ustawy z dnia 7 
wrze nia 1991r. o systemie o n. zm.) oraz pomoc 
materialn  okre lon  w art.173 ust.1 pkt1,2 i 8 art. 173a, art. 199 ust.1 pkt 1,2 i 4 i art.199a 
ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wy szym, 
wiadczenie pieni ne i pomoc pieni n  okre lone w ustawie z dnia 20 marca 2015r.                       

politycznych(Dz.U.z 2015r.poz.693), 
kwoty otrzymane na podstawie art.27f ust.8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

wiadczenie rodzicielskie, 

6. Przeci tny miesi cy na osob  w rodzinie ustala si  dziel c  kwot
iny  przez liczb  miesi

otrzymywali, a nast pnie sumuj c 
przez liczb

7. zania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny,            
 kalendarzowym poprzedzaj enie wniosku 

odejmuje si  kwot

8. cji zapewniaj
ustalaj , nie uwzgl dnia si  osoby przebywaj cej w tej instytucji. 

9. W przypadku gdy do ustalenia wysoko ci dochodu uprawniaj cego studenta do ubiegania si                                     
o stypendium socjalne przyjmuje si ten ustala si  na 
podstawie powierzchni u ci przeci tnego dochodu 
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1
art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podat n. zm.). W 

si . 

10. ga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje 
si  ich przeliczenia na podstawie dowego Banku 
Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendar
podstaw  ustalenia prawa do stypendium. 

11
nie osi cym podstaw  ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia 
dokonuje si  na podstawie redniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pe
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12. Uzyskanie dochodu  oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 

zako czeniem urlopu wychowawczego, 
ypendium dla bezrobotnych, 

uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
wiadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego a tak e emerytury lub renty, renty rodzinnej 
lub renty socjalnej, 
rozpocz ci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po 
okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

n.zm) 

macierzy cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
uzyskaniem wiadczenia rodzicielskiego, 

uzyskaniem stypendium doktoranckiego okre lonego w art.200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. 

13 wno w kraju jak i za granic  do wniosku nale y 
czy  dokument potwierdzaj oko  uzyskanego 

dochodu.  

dziny dochodu w roku kalendarzowym 
poprzedzaj cym rok akademicki, ustalaj y w tym roku 

 przez liczb  miesi gni ty , je
uzyskiwany w dniu ustalania prawa do wiadcze  pomocy materialnej. 

W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub cz
poprzedzaj
rodziny, powi kszonego o kwot  uzyskanego dochodu z miesi ca nast puj cego po miesi

gni ty, je wa do wiadcze  pomocy 
materialnej.  

14. Utrata dochodu oznacza utrat  dochodu spowodowan : 
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
utrat la bezrobotnych, 
utrat  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
utrat wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
wiadczenia kompensacyjnego a tak e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

ci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w 
rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 200 ci gospodarczej,(tj. 

n.zm) 
utrat skiego, 

cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
utrat  zas dzonych wiadcze  alimentacyjnych w zwi zku ze mierci  osoby zobowi zanej do 
tych wiadcze  lub utrat wiadcze  pieni ci 

zku ze mierci  osoby zobowi zanej do wiadcze
alimentacyjnych, 
utrat wiadczenia rodzicielskiego, 
utrat
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utrat  stypendium doktoranckiego okre lonego w art.200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. 
Prawo o szkolnictwie wy szym. 

15 onka jego rodziny w roku kalendarzowym 
poprzedzaj dnia si  dochodu 
utraconego. 

16                         
lub otrzymuje w wysoko ci ni szej lub wy szej od ustalonej wyrokiem, ugod  s dow  lub ugod  przed 
mediatorem, do dochodu rodziny stanowi cego podstaw  ustalenia prawa do stypendium wlicza si
alimenty w otrzymywanej wysoko ci. 


