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Rektora OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej

w Olsztynie z dnia 2 paździemka 2019 r.

REGULAMIN
świadczeń dla studentów

Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsztynie

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwię lvqtższ;vni' i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.I668 z

poż. nn.), zvvanego dalej Ustawą, w porozumieniu z właściwym uczelnianym organem

samorządu studenckiego ustala się następujące szczegółowe kryteria i tryb udzielarlia

świadczeń dla studentów OlsĄńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsźynie zwanej dalej ,,Uczelń{',

sposób wyłaniania studentów mogących ottzymać świadczenia, wzory wniosków o

przyananie świadczeń, sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta.

POSTAIYOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Student moze ubiegaó się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na

ten cęl w budzecie pństwa w formie:

1 ) stypendium socjalnego;

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3) zapomogi;

4) stypendium rektora.

2. Student możę ubiegaó się na podstawie odrębnych przepisów również o sĘpendium

ministra za wybitne osiągnięcia,

Student może otrrymywać równocześnie stypendium ministta za wybitne osiągnięcia i
stypendium rektora. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do

pozostałych świadczeń otaz prawa do otrzymywania s§pendium przyznawanego przez

organy samorządu terytorialnego oruz pracodawców, a także pochodzących ze środków

funduszy strukturalnych Unii Europej skiej.

§2

l. Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia, o których mowa w §1 pkt t-4

przy7nawane są przęz Uczelnianą Komisję Stypendialną. Wzory wniosków stanowią

zaŁączńk t do niniej sze go Re gulaminu.

2.Rektor na wniosek Przedstawiciela Samorządupowołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną,

która dzińa jako organ pierwszej instancji. Uczelniana Komisja Stypendialna składa się z



pracowników Uczelni rekomendowanych ptzęz Rektora i studentów delegowanych przez

Przedstawiciela Studentów, przy azw studenci stanowią większośó składu Komisji.

3.Ręktor rra wniosek Przedstawiciela Studęntów powołuje Odwoławczą Komisję

Stypendialną, która dzińajako organ drugiej instancji. Odwoławcza Komisja Stypendialna

składa się z pracowników Uczelni rekomendowanych ptzez Rektora i studentów

delegowanych ptzez Przedstawiciela Studęntów, przy czym studenci stanowią większośó

składu komisji.

4.Nadzór nń dzińalnością Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji

Stypendialnej sprawuj e Rektor.

S:Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyĄę Uczelnianej Komisji

Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodnązptzepisami prawa.

6. W sprawie świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1-4 studentowi w terminie 14.dni od

otrzymartia decyĄi Uczelnianej Komisji Stypendialnej przysługuje za jej pośrednictwem,

odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Uczelniana Komisja Stypendialna

uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może sama zmienić swoją wcześniejszą

decyĄę lub po zaopiniowaniu w terminie nie dłuższym ńż7 dni od daty ńożęnia odwołania -
ptzekazaó je do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

7.Rozstrzygnięcia doĘczące ptzyznańa lub nieprzyznania świadczeń, o których mowa w §1

są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia l4czemrca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U . z 20l8r. poz. 209 6ze zm.).

8.Decyzje podjęte ptzez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję

Stypendialną dotęczane są studentowi zapokwitowaniem odbioru w Wznaczonym w Uczelni

miejscu. Decyzje nieodebrane w tęrminie 60 dni od daty ich wydania, wysyłane sąpocńąza

potwierdzenięm odbioru na adres korespondencyjny studenta na ich kosź.

§3

1. Student studiujący równocześnię na kilku kierunkach studiów może otrąrmywaó

stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium

rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Ęlko na jednym, wskazanym przez

siebię kieruŃu sfudiów i uczelni - wedfug własnego wyboru lub dokumentów.

Świadczenia te student możepobierać na wybranych kieruŃachnięzalężnie od siebie.

2. Student, który pobrał nienależne świadczęnia pomocy materialnej jest obowiązany do ich

nvrotu. Zanienalężnie pobrane świadczenia uznaje się:

1) świadczęnia wypłacone mimo zaistnięnia okoliczności powodujących ustanie

wstrzymanie prawa do świadczenia;
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2) świadczeńa przyz.rtanę lub wypłacone na podstawie fałszywych zentń, w przypadkach

świadomego wprowadzeńaw błąd ptzęz studenta;

3) świadczenia pobranego na więcej niż jednym kierunku.

3. Łączł:a miesięczna kwota sĘpendiów socjalnego i rektora, nie moze przel<roczyó 38%

wynagrodzenia profesora, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli

akademickich.

4. Jężeli łączna wysokośó stypendium socjalnego i stypendium rektora przel<racza kwotę

ustaloną ptzez Rektora na dany rok akademicki to odpowiedniemu zmniejszeniu ulega

sĘpendium rektora.

§4

1. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 przymlawarLe są na rok akademicki.

2. Student może otrzymywaó stypendia, o których mowa w §1 ust. t pk<t lĄ i pkt. 4 w danym

roku akademickim pruęz okres do 9 miesięcy nie dłuzej niż do miesiąca częfwaa.

3. SĘpendia są wypłacane, co miesiąc, aw ptTpadku opóznień, wypłacane są niezvłŁoczńe z

wyrównaniem. W semestrze zimowym stypendia za pńdziemik i listopad mogą byó

wypłacone w grudniu, & w semestrze letnim stypendia za marzec i kwiecień mogą być

wypłacone wmaju.

4. Nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłacenie stypendium. Po odebraniu decyĄi środki

zostanąniezwłocznie wypłacone do wyrównania.

5. Studentom przysługują stypendia na studiach pierwszego i drugiego stopnia jednak nie

ćtużf ńż ptzez okres 6 lat. Łączny okres, w którym student możę otrzymywaó świadczęnia

w ramach studiów - ńezależńe od ich todzaju, długości trwania, uczelni, na której są

odbywane - nie może przekłoczyć 6lat.

Tęrmin ten biegnie równięż wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęó. W wypadku

przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, Iiczęńę wskazanego okresu jest

kontynuowane i nie rczpoczynasię od nowa.

6. Stypendia nie przysługują studentowi posiadającemu Ęrtuł zawodowy:

1 ) magistra, magistra inĄnięta albo równorzędny,

2) licencjata,inżyńeru albo równoruQfuy, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego

stopnia.

7 .DecyĄa o przyznańu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym:

1) student ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczeni e, przy czym zatęrmin

Ńończenia studiów uvłażasię dzień egzaminu dyplomowego;

2) student zostŃ skreślony z listy sfudentów, ptTy czw za termin ten uważa się dzień, w

którym zostŃa podj ęta decyzja o skreśleniu;



3) upłynął okresu 6|at, o którym mowa w ust.S;

4) wygasła wżnośó dokumentu uprawniającego studenta cudzozięmca do pobierania

świadczenia.

8. W okręsie odbywania studiów w innej uczelni w ramach wymiany studenckiej student

zachowuje prawa do otrzymywania pomocy materialnej.

9. Nie prryznaje się świadczeń pomocy materialnej w okresie przerwy wakacyjnej trwającej

od dnia 0l lipca do 30 wrzęśnia roku akademickiego.

10. W okresię wakacyjnym począwszy od 1 lipca do 31 sierpnia studenci nie mają możliwości

składania wniosków.

1"1. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej ptTynawane są na wniosęk studenta.

§5

1. Ptzyznane świadczenia pomocy materialnej wypłacane są przelewem na wskazany ptzez

studenta indywidualny rachunek bankowy podany we wniosku.

2. Student zobońązany jest wskazaó rachunek bankowy prowadzony w polskich ńoĘch

eLN w banku dzińającymna terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W okresie wypłacania stypendium student ma możliwośó zmiany numeru konta

bankowego po wcześniejszym poinformowaniu na piśmie.

§6

1. Świadczenia, o których mowa w §1 ust. I, przyznĄe się ze środków funduszu

stypendialnego, o którym mowa w art. 412 Ustawy.

2.PodzińuFunduszu Stypendialnego o którym mowa w art. 4I2LJstawy, dokonuje Rektor w

porozumieniu z właściwym uczelnianym organem samorządu studenckiego, z zachowaniem

zasady, że środki z dotacji przezrtaczone na stypendia rektora ptzyznawane są w liczbie nie

większej ńż t0% IiczĘ studentów kazdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i

stanowią nie więcej ńż 60% środków ptzeznaczonychłącznie na stypendia rektora, stypendia

socjalne orM zapomogi. W przypadku, gdy liczba studentów kierunku jest mniejsza ńż
dziesięć, stypendium rektora można przyznaó jednemu studentowi.

3. Fundusz stypendialny, w części nieprzekraczającej w danym roku budzetovłym 0,ż%o

dotacji, ptzęznacza się na pokrycie kosztów realrizacji zadń zwtązanych z ptzyznawaniem i

wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów, ponoszony ch przez Uczelnię.

4. Środki funduszu stypendialnego nie mogą być ptzeznaczonę na inne cele niZ Tvvrązane z

pomocą materialną dla studentów, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3.

5. Niewykorzystane w danym roku buóżetowym środki funduszu stypendialnego przec

na rok następny jako stan początkowy funduszu.
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6. Środki funduszu stypendialnego wydatkowane niezgodnie z przęznaczęnięm lń z

naruszenięm art.9l ust. 3 lub art. 4l4 ust. 3 Ustawy podlegają zwrotowi do funduszu ze

środków finansowych uczelni, innych niż pochodzące z subwencji lub dotacji z budZętu

pństwa.

7. Wysokośó poszczególnych stypendiów, progów stypendialnych otaz zwiększenia

sĘpendium socjalnego, ustala Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

studenckiego, w oparciu o kwotę dotacji oruzliczbę uprawnionych studentów co jest zawartę

sto sownym Zarządzeniu Rektora.

§7

l: Cudzoziemcy, któtzy tozpoczęIi studia przed rokiem akad. 201,912020, mają prawo do

ubiegania się o świadczeńa, o których mowa w § 1 na zasadach określonych w art. 43 ustawy

z dńa 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższ;rm (Dz. U. z 2017 r. poz.2l83, z późn.

zm.).

2. Cudzoziemcy, któtzy rozpoczęIi studia w roku akad. 201912020, mają prawo do ubiegania

się o świadczeńa, o których mowa w § 1 nazasadach określonych w art. 324wtavły zdnia

ż0 |ipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z ż018 r. poz.1668, z późn.

zm.).

STYPEI\DIA SOCJALNE

§8

1. Stypendium socjalne możę ottrymaó student znajdĄący się w trudnej sytuacji materialnej,

2. Rektor w porozrrmieniu z samorządem studęnckim ustala wysokośó miesięcznego dochodu

na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie

może być:

1) mniejsza niż I,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o

pomocy społecznej (Dz. U. z20l8 r. poz.1508, z późn. zm.);

2) większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia28

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2018 poz.2220,zpóźn. zm).

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studęnt możę ottzymaó stypendium socjalne w

zwiększonej wysokości.

4. Miesięczna wysokośó stypendium socjalnego jestlzależniona od wysokości miesięc7nego

dochodu na osobę w rodzinie studenta, określonej w ramach progów dochodowych. Progi

dochodowe nie mogą przekraczaó wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta

uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne.



§9

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

socjalne uwzględnia się dochody osiągane ptzez:

1) studenta - wnioskodawcę;

2) mńżoŃa sfudenta, a także będące na vtłzymaniu studenta lub jego małżoŃa dzieci

niepełnoletni e, dzieci pobieraj ące naŃę do 26. roku zycia , a jeżeli 26 . rok życia przypada w

ostatnim roku studiów, do ich ukończeńa, oraz dzieci niepełnosprawne bezwzględu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnyoh lub fakĘcznych studenta i będące na ich utrzymaniu

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

przypńa w ostatnim roku studiów, do ich Ńończeńa, oraz dzieci niepełnosprawne bez

względu na wiek.

2. Miesięczna wysokośó dochodu rodziny sfudenta oznaoza przeciętny miesięczny dochód

człoŃów rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w

którym pr Ty znaw arne j e st stypendium.

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

się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeńach

rodzinnych,zuwzględnienięm zzastrzeżeniem, ze do dochodu nie wlicza się:

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

2) sĘpendiów otrzymywanych przęzuczniów, studentów i doktorantów w ramach:

a) funduszy strŃturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez pństwa

człoŃowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, spotządzarrych do tych umów,

albo międzynarodowych programów stypendialnych,

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o

systemie oświaty,

4) stypendiów o charakterze socjalnymprzyznawanych ptzez podmioty, o których mowa w

art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dńa 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

ftzycznych (Dz.U . z 2018 t. poz. 1 509, 1 540, l 5 5ż i t 629).

4. Student może ubiegaó się o stypendium socjalne bez vlykazywania dochodów osiąganych

ptzez człoŃów rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

5. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,

opiekunów prawnych lub faktyc z.nych, może ubiegaó się o stypendium socjalne bez

wykaą.wania dochodów osiąganych ptzez te osoby oruz będącę na ich utrzymaniu dzięci

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



ostatnim roku studiów, do ich ukończenią oraz dzieci niepełnosprawnę bez względu na wiek,

jeżeli spełnia jeden z następujących waruŃów:

1) ukończył 26. rok życia;

2) pozo staje w z:ilitvku małzeńskim;

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. l pk1.2 i 3;

4) osiągnął pełnolebriość, przebywając w pieczy zastępczĄ;

5) posiada stńe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku

podatkowym otaz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc ńożęnia

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest vłyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych

w art. 5 ust. l i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dńa 28 listopada 2003r. o świadczeniach

rodzinnych (tekst jed. Dz. U. z2018 t. poz.2220 zpóźn. zm.).

6. Studęnt, o którym mowa w ust.S, składa oświadczenie, że ńe prowadzi wspólnego

gospodarstwa domowego zżadnymzrodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

§10

1. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są:

1) oświadczenię o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym

gospodarstwie domowym (na wniosku o pomoc materialną) potwierdzone za pomocą

dokumentów:

_ odpis skrócony aktu urodzenia pozostających na utrzymaniu rodziny dzieci do 7 roku życia;

- zaświadczetieze szkoły, szkoły wyższej wprzypadkurodzeństwa, które się nadal uczy,

(do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku Zycia, a jeże|i 26 rok

życia ptrypada w ostatnim roku studiów, to do ich ukończenia oraz dzięci niepełnosprame

bez względu na wiek - w tym przypadku nńeży przedstawić zaświadczenie zę szkoły lub

dokument potwierdzaj ący niepełnosprawnośó);

- otzęczęnie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub człoŃów

rodziny studenta

- odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców;

- odpis prawomocnego otzeczenia sądu oddalającego powódżwo o roszczenia alimentacyjne;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobońąrującego jednego z rodziców do ponoszenia

całkowitych ko sztów utr rymania dziecka:

- odpis rupeŁny akfu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie

sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu

sprawie o przysposobienie dziecka;

- orzeczeńe sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

sądowym w
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- orzeczęnię sądu o umieszczeniu dzieckaw pieczy zastępczej;

- odpis skrócony alłu maŁżęństwa wnioskodawcy;

- oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,

opiekunów prawnych lub faktycznych.

Za cńot,lka rodziny studenta nie uwża się pozostającego na utrzymaniu jego lub jego

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka do ukończenia 26. roku życia,któte

pobiera naukę w szkole innej niż szkoła wyższa w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwię

wyższym i nauce oraz kolegium pracowników służb społecznych. Za osobę pobierającą naukę

w szkole vłyższej nie uwńa się w szczególności: doktoranta, słuchacza studiów

podyplomowych, osób pobierających naŃę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych.

W przypadku, gdy członek rodziny studenta jest umieszczony w pieczy zastępczĄ lub w

ins§rtucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód roóziny, nie uwzględnia

się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w insĘrtucji zapev,lniającej całodobowe

utrzymanie. Instytucja zapewntĄąca całodobowe utrzymanie to: dom pomocy społecznej,

młodziezowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nielefirich, zakład popravl/czy, arćsń

śledczy, zaMad karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapev,lniają

nieodpłatnie pełne utrzymanie.

W przypadku, gdy student zavrze zvłiryek małZeński w trakcie lub po roku kalendarzowym,

poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być ptzyzrlane, ale przed

dniem wydania przęz właściwy organ stypendialny decyzji, ustalając dochód na osobę w

rodzinie uwzględnia się dochody małżotka.

Za opiekuna prawrego studenta uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego faktu może

ptzedŁoĘć wyrok sądu rodzinnęgo. Wówczas dochód takiej osoby wlicza się do dochodu

rodziny. Za opiekuna prawnego nie uznaje się osoby, która wyrokiem sądu sprawuje kuratelę

nad studentem.

Za opiekuna fal<tycznego studenta vznaje się w szczegóIności osobę, na której utrzymaniu -
częściowym lub całkowitym - on pozostaje, a która nie jest jego rodzicem ani opiekunem

prawrym. W szczególności opiekę fakłycznąmoże sprawowaó małzonek rodzica studenta lub

osoba, zktórąsfudent lub jego rodzic pozostaje w nieformalnymzńązkll.

2) zaśvnadczeńa z utzędu skarbowego studenta oraz człoŃów rodziny o dochodzie

podlegającym opodatkowaniu nazasadach określonych w art. 27,30b,30c, 30e i 30f ustawy z

dnia 26 lipca l99l r. o podatku dochodowym od osób ftzycznych osiągniętym w roku

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, Zaśńadczenie to powinno zańerać

informację o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenię społecme odliczonych

od dochodu oraz wysokości należnego podatku. Kużdy członek rodziny studenta,



ukończył 18 rok życia jest zobowiązany ptzedłoĘć oddzielne zaśńadczenie o dochodach z

urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym przysfuguje prawo wspólnego

rozliczania się);

3)zaświadczenia studenta oraz człoŃów rodziny zańerulące informację o wysokości składek

na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowmpoprzedzającym okres zasiłkowy;

4)zaśńńczenia lub oświadczenia dokumenĘące wysokośó wszystkich innych dochodów w

tym dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

ftzycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c. ustawy z dńa 28 listopada 2003 t. o

świadczeniach rodzinnych;

5),zaświadczęniazvrzędu skarbowego sfudenta oraz cńotlków rodziny rczliczających się na

podstawie karty podatkowej lub przepisów o ryczahowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych ptzez osoby ftryczne o przyńodzie osiągniętym w roku

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz formie opłaconego podatku. W

przypadku podatku opłacanego w formie ryczaltlod przychodów ewidencjonowanychna|eży

przedstawić zaśńadczenie o wysokości stawki podatkowej. Dochód oblicza się na podstawie

obwieszczęnia Ministrarcdziny, pracy i polĘki społecznej w sprawie wysokości dochodu z

działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zlyczńowanym podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganychptzez osoby ftzyczne;

6) inne zaśńńczeńa oruz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego,

w tym:

a. prawomocnę orzęczęńe sądu rodzinnego otzekające romvód lub separację,

b. zaśńadęzenie zvzędu pracy potwierdzające fakt pozostawaniabęz pracy zptawęm

lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta

pozostaj ących we wspólnym gospodarstwie domowym,

c. zaśńńczęnię o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w

prąlpadku, jeżeli osiągał on dochód poza granicami RzeczpospoliĘ Polskiej

(dokumenty należy ptzetłumaczyć na językpolski ptzeztłlłtnacza przysięgłego),

d. kopię odpisu skróconego aktu małZeństwa potwierdzaj ącąfaktzawarcia małżeństwa,

e. kopię odpisu aktu zgonu potwierdzającąfalł śmierci członka rodziny,

f. zaśńadczenie z Kasy Rolniczego Wezpieczenia Społecznego wydawane rolnikom i

domownikom o wysokości pobranych w roku bazowym zasiłków chorobowych;

2. W przypadku pobierania alimentów

1) obowipuj e przedłożenie odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzĄącego

alimen§ lub protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatvłierdzonej

pfzęz sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego

lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzęQz studenta osób w



rodzinie, lub poza rodziną- spotządzony nie wcześniej ńżttzy lataprzed wydaniem decyĄi

w sprawie ptzyznańa stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia otzęczenia sądu

wydanego wcześniej niZ ptzed trzema laty, student zobowiązarry jest złożyć pisemne

oświadczenie następującej treści: ,,Uptzedzony o odpowiedzialności kamej grożącej za

popełnienie przestępstwa z art.286 § 1 k.k. oświadczam, że ptzedstawiony ptzeze mnie odpis

orzęczeńa sądu jest aktualny i realizowany przęz osobę zobowiązaną".

2) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymńa alimentów albo otrzymała je w
wysokości ńższej od ustalonej w dokumentach wymienionych powyżej konieczne jest

ńożeńe

- zńńadczenie organu ptowńzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej

bezskuteczności egzekucji alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok

akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium, a takżę o wysokości

wye gzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej ins§rtucji o podjęciu przez osobę uprawnioną

czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczęgo za granicą albo niepodjęciu

tych czynności, w szczególności w zrviąku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia 1ub

brakiem możliwości wskazania ptzez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłuznika

alimentacyj nego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuj e za granicą,

- zaświadczenie o wysokości świadczęń z funduszu alimentacyjnego uzyskanych w roku

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do

stypendium.

3) W przypadku nieotrzymywania alimentów należy przedstawić odpis prawomocnego

otzeczęńa sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub odpis

prawomocnego orzeczęnia sądu zobońryljącego jednego z todziców do ponoszenia

całkowitych ko sźów uttzymania dziecka.

4) Przy ustalaniu dochodu rodziny fakt świadczenia alimentów na tzecz osób spoza rodziny i

wysokość tych alimentów dokumenĘe się kopią odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lub

kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierującego treść ugody sądowej lub ugody

zawartej ptzed mędiatorem oraz ptzekazari lub przelewami pieniężmymi dokumenĘącymi

falłycną wysokośó płaconych alimentów. Dochód pomniejsza się o kwotę faktycznie

płaconych alimentów.

2. W prąlpadku, 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 ptacy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z I ha

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



podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1256 zę zm.).W przypadku uzyskiwania

dochodów z gospodarstwa rolnego orv dochodów pozuolniczych dochody te sumuje się.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Unędu Gminy lub Urzędu Miasta o

powierzchni gospodarstwa rolnego -liczba hektarów przeliczeniowych (z 4 miejscami po

przecinku) doĘczy tylko człoŃów todziny, w których posiadaniu znajduje się

gospodarstwo rolne.

J ężęli gospodarstwo j est wydzierżawione, należy przedstawió dodatkowo :

a) umowę dzieżavly zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa

rolnego w dzierżawę,

b) umowę zawartąw formie aktu notarialnego, w prąlpadku wniesienia gospodarstwa rolnego

do użytkowańa ptzez rcIńczą spółdzielnię produkcyjną,

c) umowę dzieftavły w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzietżawę w zsldtązku z

pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej.

d) dokument potwierdzający wysokość czynszu dzierżavłnego;

e) umowa dzierżavly gospodarstwa rolnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

§1l

1. Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie roku w razie:

1) zwiększenia się liczby członków rodziny;

2) zmriejszenia się liczby człoŃów rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26lat przęz

dziecko pozostaj ące na utrąrmaniu;

3) utraty dochodu;

4) uzyskania przez dziecko bez względu na wiek orzeczęńa o niepełnosprawności lub

orzeczęńa o 7Ąac7rlym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z powodu

upływu okresu, na który otzeczeńe było wydane;

5) uzyskani a przęz cńoŃa rodziny dochodu spowodowane:

a) zakoiczeniem urlopu wychowawcze go ;

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty



rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w

ustawie zdnia 3l stycznia 2019 t. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania

po okresie zawieszenia w roa}mieniu art. 16b ustawy z dńa 20 grudnia 1990 r" o

ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 pńdziemika 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych;

0 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku

macierzyńskiego, przysfugujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;

hj uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu

społecznym rolników;

i) uzyskaniem sĘpendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. l i 7 Ustawy.

ż. Zmiana sytuacji materialnej studenta i człoŃów todziny studenta, powinna zostaó

udokumentowana. Do wniosku należy dołączyó:

1) dokument określający datę utaty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

2) dokument określający wysokość dochodu osiągnięteg o przez cńotlka rcdziny oraz liczbę

miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany * w przypadku uzyskania dochodu w roku

kalendarzowym poprz edzającym okres zasiłkowy,

3) dokument określający wysokośó dochodu osiągniętego ptzez człotka rodziny z miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w prąlpadku uzyskania

dochodu po roku kalęndarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3. Dochód rodziny może byó pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód

uzyskany.

3.Zauttatę dochodu vznaje się następujące okoliczności:

1) uryskanie prawa do urlopu wychowawczego;

2) utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia

kompensacyjnego, a takżę emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub

rodzicielskiego świadczęniaunqełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia

2019 r. o rodzicielskim świadczeńlluzupełniającym (Dz. U. poz. 303).

5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej

wykonywania w rozumieniu art. 6b ustawy z dńa 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników (Dz. U. z20I7 t. poz. 2336, z późn. zm.) lub art. 36a ust. 1 ustawy z



dnia 1 3 pńdziemika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U . z 2017 r. poz. l77 8,

zpóźn.ar);

6) utratę zasiłku chorobowęgo, świadczęńa rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

7) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związkuze śmiercią osoby zobońryanej

do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku

bezskuteczności egzekucji alimentów w zńrykl ze śmiercią osoby zobońryanej do

świadczeń alimentacyjnych;

8) utratę świadczenia rodzicielskiego;

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

rolników;

10) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.l i 7 ustawy z dńa 20 lipca

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

4. Do wniosku na|eży dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo

pracy, umowy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu.

5.Zadochód uzyskany lvlńa się następujące okoliczności:

l) zakończenie urlopu wychowaw czego ;

2) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

4) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczęnia przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty

rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicięlskiego świadczeńauzllpełniającego, o którym mowa w

ustawie z dńa 31 stycznia 2019 t. o rodzicięlskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz.

303);

5) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po

okresie zawieszenia w rozrrmieniu art. 16b ustawy z dńa20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników lub art. 36a ust. l ustawy z dńa 13 pńdziemika 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych ;

6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;

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

społeczrym rolników;

9) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art,209 ust.l i 7 ustawy zdniaż0

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i naucę.



6. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres

zasiłkowy, ustalając dochód studenta i jego człoŃów todziny osiągnięty w tym roku dochód

dzieli sięprzezliczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany.

7. W przypadku uzyskania dochodv ptzez członka rodziny po roku kalendarzowym

poptzedzającym rok akademicki, jego miesięczny dochód ustala się na podstawie

miesięcznego dochodu z roku kalendarzowego poprzedzĄącego 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

byó spowodowane vłyłącznteprzyczynari wymienionymi w ust. 5 pkt 1 -9.

8. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu zSllłu zatrudnienia

lub innej pracy zarobkowej i dochodu ztytLułu wyrejestrowania lub rozpoczęciapozarolniczĘ

dzińalności gospodarczej, jeże|i członęk rodziny lub dziecko pozostające pod opieką

opiekuna prawrego utracili dochód ztychtytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty

dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego

dzieło lub ponownie rczpoczęli pozaroIniczą działalnośó gospodarczą (przepis dotyćzy

vlyłączenia stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych przypadkach).

§12

l.Studentowi, któremu zostaną ptzyznane świadczenia określone w § l pkt I i 4 zostają

wypłacane od miesiąca następującęgo po miesiącu, w którym ilozyŁ wniosek o przyznańe

stypendium w ustalonej ponownie wysokości.

2. Do dochodu rodziny studenta nie wlicza się nieopodatkowanych podatkiem dochodowym

od osób fizycnrychlub nyczńtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów

osiągniętychprzez osoby ftzyczne, świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy

o świadczęniach rodzinnych, stypendiów otrąrmywanych ptzez uczniów i studentów,

nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przęz Ośrodki Pomocy Społecznej oraz

niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów.

3. W przypadku, gdy członek rodziny studęnta ptzebywa w instyfucji zapewniającej

całodobowe utrzymanie i rcdzina studenta nie ponosi opłaty za tęn pobyt, ustalając dochód

rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w

instytucj i zap ewńaj ąc ej całodobowe utrzymanie.

4. Jęśli sfudent wychowuje się w rodzinie zastępczej, to za dochód do cęlów stypendialnych

przyjmuje się dochody osiągane ptzeztę rodzinę.

S.Uczelniana Komisja Stypendialna uchyla decyzję o przyznarLiu stypendium socjalnego gdy

stwierdzi, ze student otrzymń stypendium na podstawie nieprawdziwych danych bądź ni



zgłosił arian stanu faktyc7l7ego, uzasadniających cofnięcie lub obnizenie świadczenia.

Kwoty świadczeń pobranych na podstawie decyzji uchylonych lub pobranych od momentu

zŃan uzasadniających uchylenie decyĄi podlegaj ą zwrotowi.

6.W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy

materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym

Regulaminie, Uczelniana Komisja Stypendialna lub OdwoławęzaKomisja Stypendialnamożę

zńądać doręczenia zaśńadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i

majątkowej studenta oraz rodziny studenta i uwzględnió tę sytuację przy ocenie spełnienia

przęz studenta krfierium trudnej sytuacji materialnej.

7.W prrypadku niedostarczeńa przez studęnta zaśńńczenia, o którym mowa w ust.16

właściwy organ moze werwaó studenta do uzupełnienia braków. Nie uzupełnienie

dokumentacji w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

§11

l. Za przesłanki uzasadniające uzyskanie stypendium socjalnęgo w zwiększonej wysokości

uznaje się:

1) zamieszkiwanie w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom sfudencki przęz

studenta, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zarrięszkania do uczelni,

uniemożliwiałby lub w zrracznym stopniu utrudniał studiowanie,

2) zarieszkartie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim

lub w obiekcie innym niZ dom studencki,

3) cięzką sytuację zdrowotną wiryącąsię wysokimi kosźami |eczeńa,

4) inną szczegóIną syfuację materialno-bytową lub ir.ą losową odpowiednio

udokumentowaną.

2. Katalog przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nię

jest zamkni Qty, a decyzja o ptzyznańu dodatku zaleĘ od decyzji Rektora.

3. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego, o którym mowa w ust.l, ustala Rektor, w

porozumienhl z aczęlńanym organem samorządu studenckiego, w opźfciu o kwotę dotacji

oraz liczbę uprawnionych sfudentów. Wysokość zwiększenia okręślona jest Zarządzeńu

Rektora.

4. W przypadku, gdy w trakcie roku akademickiego ustają przesłaŃi uzasadniające

zrłiększenie sĘpendium socjalnego, student traci prawo do tego dodatkowego świadczenia.

S.Sfudent ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię, o rezygnacj i z zarrięszkania w

domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, zmianie trńu studiów

ustaniu innych przesłanek uprawniających do zwiększonego stypendium socjalnego.

lub/i o

rńvy



§12

1. Stypendium socjalneptTyznawarle jest na wniosek studenta. Wniosek musi być podpisany i

dostarczony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załączńkami i kompletną

dokumentacją do wyznaczonego pracownika Uczelni, a w szczególnych przypadkach

listownie.

2. Jeśli wniosek o stypendium socjalne nie będzie w pełni udokumento**y, student

otrzymuje informację, że wniosek został cofnięty do uzupełnienia wraz z infotmacją o

brakujących dokumęntach. Dopóki student nie dostarczy v\rpagarrej dokumentacji procedura

rozpaĘwania wniosku zostanie wstrzymana.

3;Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z obońązującymi zńączńkarli składa

się w terminie do 3l pńdziernika danego roku akademickiego.

4. W prąrpadku przekroczeńaterminów, o których mowa w ust. 3, stypendivmprzyznaje się

od miesiąca, w którym został ńożony wniosęk. Warunkiem koniecznym jest złożenie

wniosku do 10 dnia danego miesiąca.

5. WaruŃiemprzyznańa stypendium jest posiadanię środków w funduszu stypendialnym.

6. O wszelkich zmianach, które mają wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialndj -
student jest zobowiązany poinformowaó Uczelnię najpóźniej w terminie t4 dni od

wystąpienia tych zmian.

§13

1. Listę zńączlttków do wniosku oprzyznańe stypendium socjalnego określa zńączńknr I

do niniejszego regulaminu.

2. Obowiązek udokumentowania sytuacji materialnej przy ubieganiu się o stypendium

so cj alne spo czywa na zaintercsowanym studencie.

3. w prąrpadku stwierdzeńa braku dokumentów potwierdzających sytuację materialną

sfudenta, w przypadku gdy student nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, wniosek pozostawia

się bez rczpatrzeńa.

4.Kńdy student ubiegający się o stypendium socjalne ma obowiąek dołączenia do wniosku

zaśńńczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz

rodziny studenta, jeśli jego dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca jest mniejszy hlb

równy 5ż8 zł.

5. W prrypadku niedostarczęnia przez studenta zaśńadczenia, o którym mowa w ust. 3,

Uczelniana Komisja Stypendialna odmawi a pIzyznarLia stypendium.

6. Uczelniana Komisja Stypendialna może ptzyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli

ptzycTqy niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczęńa z



ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta

były uzasadnione oraz student udokument ował źrodła utrzymaria rodziny.

STYPENDIUM DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§14

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych, może otrzymać student z łtułu
niepełnosprawności potwierdzone1 orueczeniem:

1 ) o niepełnosprawności,

2) o stopniu niepełnosprawności,

3) o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpńa 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudńaniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.

Il72,zpóźn. zm.).

2. Stypendium dla osób niepełno§prawnych przyznawane jest na podstawie podpisanego i

dostarczonego osobiście w wersji papierowej wniosku, a w szczególnych przypadkach

listownie.

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnychptzyznawane jest na rok akademicki i wypłacźure

przez okes do- 9 miesięcy jednak nie dfużej niżna okres wżności orzeczenia.

4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zaIeży od stopnia niepełnosprawności.

5. W przypadku upływu okresu wa:żności otzeczenia w trakcie roku akademickiego

sĘpendium wygasa od następnego miesiąca po wygaśnięciu wazności orzeczenia.

6. Po upływie okresu ważności orzeczeńa i braku kolejnego otzęczenia zachowującego

ciągłośó niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, sfudent musi ponownie złożyó

wniosek o stypendium, aUczelńana Komisja Stypendialna wydaje nową decyzję w sprawie

ptzy znania styp endium.

7. Wniosek o ptzyznąnie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się w terminie do

3t pu26ri"rriYu.

8. W prrypadku przekroczeńa terminów, o którym mowa w ust. 6 stypendium przyznaje się

od miesiąca, w którym zostń ńożony wniosek. Warunkiem koniecznym jest zŁożenie

wniosku do 10 dnia danego miesiąca.

9. Gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu Ęrtułu zawodowego,

student może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku

studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużoj niżprzez okres 6 lat.

Ą



STYPENDIA REKTORA DLA STUDENTÓW

§15

1. Stypendium rektora może otrzymywaó student, który uzyskń za ostatni rok studiów (dwa

semesĘ) wyróżniające się wyniki w nauce i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne

i/lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

2. O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, sfudent może się ubiegaó nie wcześniej

niZ po zaliczeniu w tęrminie, pierwszego roku studiów i wpisaniu na kolejny semestr/rok

studiów.

3. Stypendium rektora przysługuje tŃże studentom przyjętym na 1 rok studiów w roku

ńgżenia egzaminu maturalnego którzy są:

1) laureatami olimpiady międzynarodowej albo lauręatami lub finalistami olimpiady stopnia

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

2) medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

4. Studenci powyżej 1 roku studiów wymienieni w ust. 3 nie są wliczań do limitu 10%

studęntów danego kierunku.

5. Sfudentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim

kierunku studiów, nie przyshuguje stypendium rektora, chyba że kontynuuje on studia po

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub

równorzędnego, jednakże nie dłuzej ńżptzezłączny okres studiowania do 6lat.

6. Stypendium rektora nie może otłzymać student, niezńężmię od średniej lryskanej z

przedmiotó w zaLiczonych, który :

l) powtarza rok/sęmestr studiów;

2) llzyskń warunkowy wpis lub waruŃowe zaliczeńę we wcześniejszym lub aktualnym

semesfrze /roku;

3) wznowił studia po skreśleniu z listy studęntów z powodu nięzaliczęnia semestru lub roku;

4) powrócił z urlopu dziękńskiego lub zdrowotnego i nie Ńończył kolejnego roku sfudiów;

5) studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim.

7. Wnioski o stypendium rektora dla studentów składa się raz w kżdym roku akadęmickim,

w terminie do 31 pńdziemika. We wnioskach student przedstawia średnią ocen oraz w

przypadku ich posiadania: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia aftysĘczne, wyniki sportowe za

ostatni rok studiów w rozumieniu planu studiów.

8. W przypadku sfudentów I roku studiów II stopnia, ocena wniosków doĘczy osiągnięć

uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia drugiego

stopnia zostĄ tozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

9. Pod uwagę bieruę się najlepszy wynik ze wszystkich opisanychprzez studenta. Ą



§l6
1. W prąrpadku skali innej niż 2-5, student dołącza oświadczenie o skali ocen obowiąĄącej

w ukończonej uczelni.

2. Średnią arytmetyczną ocen do celów stypendialnych student wylicza samodzielnie z

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po zaolłągleniu w górę, jezeli cyfra na tłzęcim

miejscu po przeciŃu jest równa lub większa od pięciu. Weryfikacji i potwierdzania

wyliczonej ptzęz studenta średniej ocen dokonuj ę wznlaczony pracowrrik dziekanatu.

3. Średnią arytmetycmtą ocen studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia uzyskaną w

innej uczelni w skali, w której nĄwyższąoceną jest 6,00 lub 5,50 przeliczasię następująco:

I) ptzy skali o nĄvłyższej ocenie 6,0 - średnią ocęn uzyskaną ptzez studenta dzięli się przez

współczynnik 1,2,

2) przy skali o nĄwyższej ocenie 5,50 - średnią ocen uzyskanąprzez studenta dzieli się przez

współcąmnik 1,1.

4. Procentowa liczba studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium Rektora

obliczana jest od faktycznej licńy studentów na danym kierunku studiów na dzięń 3l

pńdziemika danego roku.

5. Wyczerpanie środków przeznaczonych na stypendium Rektora może stanowić negaĘwną

przesłankę decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej o ich przyznańl.

6. Średnia ocen przedstawiająca wyniki studenta obliczana jest zgodnie z Regulaminem

Sfudiów olsĄńskiej Szkoły Wyższe1

7. Stypendium rektora ptzyznawane jest na podpisany i dostarczony osobiście w wersji

papierowej wniosek wraz z wymaganymi zńącznikami, a w szczególnych przypadkach

listownie.

8. Rektor w porozumieniu z właściwym uczelnianym organem samorządu studenckiego moze

zwużmej WTyęzyny wydłuĘć tęrmin składania wniosków o sĘpendium rektora.

§17

1. Stypendium rektora dla studentów moze otrzymaćmaksymaln ie t}%studentów na danym

kierunku, z osób kt&e zŁoĘły wniosek i spełniają wszystkie wymagania.

2. W celu ustalenia 10% studentów danego kieruŃu studiów, średnia ocen określana jest z

dokładnością do dwóch miejsc po przeciŃu bezzaohągleń. Średnia ocen doĘczy ostatniego

zaliczonego roku studiów, a w przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego

stopnia jest to śrędnia ocen z ostafiriego roku studiów pierwszego stopnia, na podstawie

których student kontynuuje studia drugiego stopnia.

3. Listę rankingową ustala się na podstawie liczby punktów osiągniętych przez studentów,

którzy ńożyli wnioski.



4. Wynik brany pod uwagę w ustalaniu listy rankingowej to uzyskana średnia z sumy

punktów uzyskanych za osiągnięcia (sportowe, artystyczne, naukowe).

5. W prrypadku, gdy ze względu na taką samą liczbę punktów nie można ustalió 10%

studęntów, w celu ustalenia kolejności stosuje się kryterium dodatkowe, jakim jest decyzja

Rektora uczelni.

6. Wysokośó stypendiów rektora okręśla Rektor w porozrrmięniu z samorządem studentów na

podstawie Liczby wniosków studentów uprawnionych do stypendium oraz kwoty dotacji

prtyznanej na ten cel.

7. Obońęek udokumentowania osiągnięó przy ubieganiu się o stypendium rektora dla

najlepszych studentów spoczywa na zairfteresowanym studencie.

ZAPoMoGI

§18

1. Zapomoga jest formą doruźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w

trudnej sytuacji zyciowej.

2. Przejściowo trudna sytuacja Ęciowa oznacza zdarzenie, którego nie da się przewidzióć,

jest prąrpadkowe ińęzależne od woli osoby np. śmieró cńonkanajbliższĄ rodziny studenta,

nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta lub człoŃa rodziny studenta, klęski

żywiołowe, inne zdaruenie. Katalog zdarzeń nie jest katalogiem zamkniętym, a o podstawie

przyznańa zapomogi decyduj e Rektor.

3. Zapomoga ptzyznawana jest na wniosek studenta dostarczony osobiście w wersji

papierowej wrazzwymaganymizńączńkarri, aw szczególnychptzypadkach listownie.

4. Student występując z wnioskiem o przyznańe zapomogi dołącza do niego wszelkie

dokumenty potwierdzające sytuację, z powodu któĘ zapomoga ma zostać ptzyznana

(zaświadczenie lekarskie, zaśńadczenia z ośrodka pomocy społ. otzeczenia sądowe,

policyjne, faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki w wyniku zaistnienia

sytuacji). Wnioski nieudokumentowane nie mogą byó podstawą ptzyznaniazapomogi.

5. Wniosek o przyznaruie zapomogi składa się w terminie do 90 dni od dnia zdarzenia

będącego podstawą ubiegania się o zapomogę. W wyjątkolyych wypadkach okres 90 dni

moze być wydłużony decyzją Reklora.

6. Student możę ottrymaó zapomogę, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż dwa ruzy w

roku akademickim.



POSTĘPOWAIIIE ODWOŁAWCZE

§19

1. Od decyzji Uczelniana Komisja Stypendialna dotyczącej świadczeń pomocy materialnej,

studentowi przysługuje wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowrre

rozpatrzenie sprawy składany w formie papierowej w terminie cźernastu dni od daty

doręczenia decyzji.

2. Od decyzji ostatecznej tj. takiej, od której nie słuZy dalszy środęk odwoławczy, studentowi

przysfuguje prawo do skarg i do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od da§ doręczenia

decyzji ostatecznej.

3..Decyzje doĘczące postępowania odwoławczego doręcza się studentom za potwierdzeniem

odbioru.

INF,ORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DAIYYCH OSOBOWYCH

§20

Administrator danych osobowych - OlsĄńska Szkoła Wyższaw Olsźynie

§21

Cel i podstawa prawna oraz okres ptzetwarzania danych osobowych Przeprowadzenie

procesu rwięanego z ptzy dzielaniem pomocy materialnej studentom, tj .

. stypęndium socjalnego;

. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

. zapomogi,

. stypendium rektora;

zgodnie z Regulaminem ptzyznawania pomocy materialnej dla studentów.

Podstawą prawną przetwaruańa danych jest niezbędnośó do wypełnienia obowiązku

prawlego ciążącego na administtatotze,jakim jest ustawa - Prawo o szkolnictwie vłyższym.

W zakresie danych szczególnie.chronionych, które mogą byó przekazywane w związku z

wnioskami o stypendium dla niepełnosprawnych oraz zapomogi, podstawą prawną jest

dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.Ptzefiłłałzanie danych odbywać się będzie do

czasu zakoiczeńa przechowywania dokumentów związanych z procesem naŃi, zgodnie z

ustawą Prawo o szkolnictwi e vlyżsrym

§22

Odbiorcy danych

. upoważnieni pracownicy administtatora danych,

. usfugodawcy, klórym przekarywane są dane na potrzeby realizacji usfug świadczonych dla

administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy ushg IT, kancelarie



praw}ę, dostawcy usług księgowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania

zleconych usług,

. Dane osobowe są równiez wprowadzane do systemu pol--oN, zintegrowanego systemu

informacji o nauce i szkolnictrvie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego.

§23

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesów weryfikacji i

przy dzielania pomo cy materi alnej .

§24

Praw a rw iązane z plzehł arzaniem d anych o s o b owych

O sobie, której dane dotyc zą przy sŁl,ryuj e prawo :

. dostępu do pani/pana danych orźE prawo żądania ich sprostowania,

. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpĘwu na zgodnośó z

prawemprzetvłarzańadanych,któregodokonanozańmzgodazostaławycofana.

. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymańa danych osobowych, w

usbrrkturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego.

. do ograniczenia ptzetwaruania danych lub do ich usunięcia (,,prawo do bycia

zapomnianym")

. do wniesienia skargi do PręzesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEPISY KOŃCOWE

§25

Wprowadza się następ ujące załączniki :

l. ZŃączrtik nr 1 Lista dokumentów wymaganych podczas aplikowania o poszczególne

stypendia;

2. Zńącz:tkrl" 2 Szczegółowe kryteria oruz zasady przeLiczańa na punkty osiągnięó.

STYPENDI[]M SOCJALNE/ZAPOMOGA

L Załączńk3 Wzór wniosku o stypendium socjalne;

2.Zńączńk 3.1 Wzór Oświadczenia o dochodach;

3.Załącznik 3.2 Oświadczenie studęnta o zródle dochodu



4. ZńącznIk 3.3 Oświadczenie członków rodziny studenta o źródle dochodu

5. Załąaznik 3.4 Oświadczenie studenta o prowadzętiu - nię prowadzoniu wspÓlnego

go spodarstwa domowe go z r odzicarn|'

6. Zńącznik 3.5 Oświadczenie o wysokości dochodu opodatkowanego nyczahowanym podatkiem

dochodowym

7. Zńącznik 3.6 Oświadczenie o wysokości i żródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

który został osiągnięty

STYPENDIUM REKTORA
l. Załącznik 4 Wzór wniosku o stypendium rektora

2. Załącznik 4.1 Załącznik osiągnięó;

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWA|I-YCH

I. Załącznlk 5 Wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

§26

1.We wszystkich sprawach nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie

przepisy Ustawy.

2. Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Rektor zarządzeniem, w porozumieniu

z uczeLniartym organem samorządu studentów.

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia |0 pńdziemika 2019 roku.

rozumieniu z samorządem studenckim

Uu]J1,(l- rł L ilł,ł"(Ł
la Wyższa
R



Zalączniknr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW

Lista dokumentów wymaganych podcza§ aplikowania o po§z§zegóIne
stypendia

Na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, dalej ,,Regulamin" ustala się następującą
Listę dokumentów wymaganych podczas aplikowania o poszczególne stypendia:

§1
sĘpendium socialne

Wymagane dokumenĘ:
1. Wniosek - wypełniony ptzez studenta zgodnie zę stanem faktycznym, następnie
wydrukowany, podpisany
2. Oświadczenie Finansowe - wypełnione ptzęz studenta zgodnie ze stanem faktycznym,
następnie wydrŃowane, podpisane
3. Zaświadczenie z Urzęda Skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku
podatkowym przęz każdego pełnoletniego człoŃa rodziny. Kńdy z cńolków todziny składa
oddzielnie.
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o prowadzeniu działalności gospodarczej i
formie jej opodatkowania zańerujące informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy
zaświadczęnie, danych podatrika zańerujących imię, nazwisko, PESEL, formę opłacanego
podatku, wysokość przychodu (nie dochodu), stawce podatku, wysokości opłacanego
podatku. W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczęń za graricą należy przedłożyć
właściwe dokumenty wydane przez zagrantczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji,
zavmerujące dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w
kraj u. Wyżej wymienione dokumenty należy ptzeth,lnaczy ć na język polski.
5. Zaświadczenie studenta i członków rodziny zZUS lub KRUS,Iśótzy osiągnęli dochód
o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowone (9%) - należy wpisać
zsrrmowane składki wykazane na zaświadczeniu.
6. Zaświadczenie z Urzędl Gminy lub Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa
rolnego -liczba hektarów przeliczeńowych (z 4 miejscami po przecinku) - dotyczy tylko
człoŃów todziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne. JeżęIi
gospodarstwo jest wydzietżawione, należy poza zaświadczeńem z Urzędu Gminy
przedstawić dodatkowo :

a) umowę dzierżavły zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
b) umowę zawarląw formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
do uzytkow ania przez rclńczą spółdzielnię produkcyjną,
c) umowę dzieftavły w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związkll z
pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.

7. Zaświadczenie zlJrzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawaniabez pracy z prawem

lub bez prawa do zasiłku, jeżeli w składzie rodziny występują osoby bezrobotne.

8. Zaświadczenie ze szkoĘ, szkoĘ wyższej w przypadku rodzeństwa, klóre się nadal uczy,
(dzieci do lat 7 - kopię skróconego odpisu urodzenia),

a) do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naŃę do 26 roku zycia, a jeżeli 26

życiaprzypada w ostatnim roku studiów, to do ich ukończenia,
rok

Ą



21. §tudentzobowiązany jest do złożenia oryginałów następujących dokumentów:
, zaświedczeńa z właściwych urzędów skarbowych, zus, up, Mops przyjmowane będą
jedynie w oryginale.
. Natomiast dokumenty takie jak akty USC, wyroki sądowe mogą być ńożone w formie
duplikatu, a oryginały naleĘ przedłoĘć do wglądu.

§2
stvpendium dla osób niepelnosprawnvch

Wymagane dokumenty:
l..Wniosek - wypełniony przęz studenta w systemie zgodnie ze stanem faktycznym,
następnie wydrukowany, podpisany.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności - kserokopia potrzebna do dokumentów - oryginał do
wglądu.

§3
Zap,omgga

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek - wypełniony ptzez studenta w systemie zgodnie ze stanem faktycznym,
następnie wydrukowany, podpisany.
2. DokumenĘ potwierdzaiące zdarzenie losowe - np, zaświadczenie z poliĄi, akt zgonu,
potwierdzenie od lekarza ię.

§4
stypendium Rektora

Wymagane dokumenĘ:
1. Wniosek - wypełniony przez studenta w systemie zgodnie ze stanem faktycznym,
następnie wydrukowany, podpisany.
2. Załącznik osiągnięć - wypełniony ptzez studenta który chce wykazać swoje osiągnięcia
zgodnie ze stanem faktycznym, następnie wydrŃowany, podpisany i dołączony do wniosku o

stypendium rektora.
3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe i arĘsĘczne - np. dyplom,
zaśńadczęnie z podpisami osób do tego uprawnionych.

§5
Lista dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym.



ZaĄczniknr2 do Regulaninu świadczeń dla sfudentów O§\il

Szczegółowe kryteria oraz zasrdy przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć

Na podstawie Regulaminu świadczeń dla sfudentów, dalej ,,Regulamin' ustala się następujące zasady
przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć naukowych, sportowych ofaz aftystycznych:

§l
l. Przęz średnią za rok §tudiów, rozumię się średnią za ostatni rok sfudiów, przy ustalaniu której
bierze się po uwagę oc€ny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych za7iczeń z
uwzględnieniem ocen niedostatecznych, które sfudent powinien zaliczyć zgodnie z programem i
planem studiów na ocenę. Srednią ocen ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

2. W przpadku studentów pierwszego roku sfudiów drugiego stopnią przez ostatrri rok studiów
roanmie się ostatni rok sfudiów pierwszego §topnia,

§2
l. Średnią z ocen uzyskanych prze\icza się na punĘ w stosunku 1: l z uwzględnieniem dwóch miejsc
po przeciŃu.

2. Średnią ocen sfudenta uzyskaną w uczelni o innej skali ocen przelicza się na punĘ następująco:

l) przy skali o najwyższej ocenie 6,00 - średnią ocen uzyskaną przez sfudenta dzieli się pnez
wspołczynnik 1,2,

2) wzy skali o najwyższej ocenie 5,50 - średnią ocen uzyskaną przez sfudenta dzieli się przez
współczynnik 1,1.

3, Kryteria punktów za wysoką średnią okeśla się nasĘująco:

§3
Kr}teria oceny osiągnięć naukowych oraz przyporządkowarrą im liczbę puŃtów okeślone są
następująco:

wvsokość średniei Liczba ouŃtów za osiasniecte
5,0 5

4,99 4.99
4.98 4,98
4,97 4.97
4.96 4,96
4,95 4.95
4,94 4,94
Itd Itd

jest brana do dwóch miejsc po

Rodzaj osiągnięcia Liczba punktów za
osiasniecie

Monografia naukowa 5

Artvkuł naukowv w czasooiśmie recenzowanym 4,75
Artvkuł naukowy w pracy zbiorowei, recenzia naŃowa 4,5

Hasło encyklopedyczne ż
Artvkuł naukowv w czasopiśmie nierecenzowanym ,§

Redakc|a merytoryczna ksiąZki/czasopisma 3,5
Artykuł popularnonaukowy np. : sprawozdanie, omówienie, wstęp 1,5



itD,

Referat na konferencii międzynarodowei 4.75
Referat na konferencii kajowei 4,25

Udział w międzyrarodowych projektach naukowych (wspołpraca
naukowa z zagranlcznymi instytucjami naŃowymi lub

akademickimi)
4,,75

Udzial w krajowych projektach naukowyoh (współpraoa naukowa z
kraiowvmi instltuciami naukowvmi lub akademickimi)

4,25

Punktowane są wyłącznie publikacje opublikowane albo przyjęte do druku. Nie przymawane są
punkty za publikację wydaną jeśli sfudent wskazał ją w przeszłości we wniosku o przyznanie
stypendium jako publikację przyjętą do druku i otrzymd na tej podstawie stypendium.

Uznawane będą jedynie konferencje naŃowe organżowane przez ośrodki naukowe takie jak
uczelnie, ins§ńuty i jednostki Polskiej Akademii NauĘ towarzystwa naŃowe.
Przez konferencje:

l) o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencje, w których co najmniej % czytnych
uczestników repre zentow da zag|aniczne ośrodki naukowe;

ż) o zasięgtl kajowym rozumie się konferencje, w których czynny lózld wzięli przedstawiciele co
najmniej pięciu ośrodków naukowych i reprezentancijednego ośrodka stanowili nie więcej ńż 50%

czynnych uczestników konferencji;

3) o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje niespełniające kryterióq o których mowa w pkt l i
2.

§4
Kryteria oceny osiągrrięć arĘstycznyoh orazprizypotządkowaną im liczbę punltów olaeślone są
na§Ępująco:

Rodzaj osiągnięcia
Liczba punktów

za osiągnięcie
Osiągrrięcia o zasięgu międzynarodowym (nagrody, wyróznienią

publikacię)
5

osiągnięcia o zasięgu krajowym (nagrody, wyróżnienia, publikacje,
wystawy)

4,5

Działatność orgarrizacyjno-artystyczna (organizacja imprez
artvstvcznvch_ nrzedsiewzieć artvstvcmvch. wvstawv)

1,5

1. Przez koŃurs lub festiwal rozumie się wydarzenie organizowane przez instytucję kultury lub pod
jej patronatem,

ż. Przez wystawę:

1) o zasięgu krajowym rozumie się wystawę prezentowana w co najmniej dwóch województwach lub
w uznanej instytucji kultury,
2) o zasięgu międzynarodowym rozumie się wystawę odbywającą się za gruicą w uznanej instytucji
kultury.
3. W przypadku uzyskarria przez studenta w danym konkursie lub festiwalu więcej niżjednej nagrody,

uznaje się tylko jedno, najwyżej puŃtowane osiągnięcie.

§5
Kryteria oceny osiągnięć sportowych orazprzyporządkowaną im liczbę punktów okeślone są
następująco:

w

Rodzaj osiągnięcia
Liczba punktów

za osiągnięcie
Osiągnięcie wysokiego wyniku (I - il miejsce) we

wsoółzawodnictwie miedzrnarodowvm
5



Zdobycie od IV. do VI. miejsca we współzawodnictwie
międzynarodowlłn

4,75

Osiągnięcie wysokiego wyniku (I - III miejsce) we
wsnółzawodnictwie krai owvm

4,75

Zdobvcie od IV. do VI. mieisca we współzawodnictwie kaiowym 4,5

ża osiągnięcie sportowe uwża się osiągrrięcia w sportach olimpijskich lub paraolimpijskioh, w
których dzidają polskie zńązki spońowe, o których mowa w przepisach o §polcie lub osiągnięcia w
spońach, w których organŁowane są Akademickie Mishzostwa Polski organizowane przez lub pod
paft orLŃęm Zaruądu Głównego Akademickiego Związku Sportowego,

Ustatając liczbę punktów uprawniających do otrzymania stypendium rektora na podstawie kryterium
osiągnięć sportowych bierze się pod uwagęwyłącznie najwyżej punktowane osiągnięcie sportowe.
Nie sumuje się punktów za po§zczególne osiągnięcia sportowe.

§6
Kryteria oceny olimpiady onzprzyporządkowaną im liczbę punktów okeślone sąnastępująco:

(tylko dla studentów pierwszego roku sfudiów, egzaminu maturalnego, który jest

laurealem olimpiał mięĘmarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiaĄ stopnia centralnego, o

których mowa w przepisach o systemie oświaty).

Rodzaj osiągnięcia
Liczba punktów

za osiasniecie
Laureat olimpiady międzynarodowej o którym mowa w przepisach o
svstemie

5

Laureat olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim o którym
mowa w przepisach o systemie

4,75

Finalista olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach
o sYstemie.

4,5

Medalista wspołzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w
danvm soorcie. o którvm mowa w przepisach o sporcie

5

dla studentów w roku żożenia



NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)

NUMERALBUMU

OBYWATELSTWO

TELEFON KONTAKTOWY I MAIL

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIłKORESPONDENCYJNY

PRZYZNANE ŚWIaOCZPNIł PROSZĘ PMELAC NA RACHUNEK BANKOWY:

Zalącznik3do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW
Rektor

OlszĘńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

WIIIIOSEK o przyznanie sĘpendium socjalnego

Proszę odpowiednio zaznaczyó ,,X'

Kierunek

Wydział nauk
humanisty-

czno-
snołecznvch

Wydział
nauk o

zdrowiu

Wydziń
zamiej-

scowy W

kętrzvnie
Administracia

Ekonomia
Pedagogika
Filologia

Fizioterapia
Kosmetologia

Wychowanie ftzycznę

Typ
Studiów

stacjonarne niestacjonarne

Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite
studia

magisterskie

Rok studiówil tT-tll tT-Tl tT-m mI rill mI
(numer konta bankowego)

Proszę o prryznanie na§tępujących świadczeń pomocy materialnej (proszę odpowiednio zaznaczyć,,X"):

T-l
LJ stypendium socjalnego;

T-l
L-J stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z §rtułu:

o zamięszkania w Domu studenckim

O zamięszkaniaw innym obiekcie

O inne szczególnie uzasadnione przypadki

nl l zapomogu

Studia podejmowane na innych kieruŃach w uczelni w której studĘę lub w innych uczelniach (równiez w przypadku skreślenia z

poziom sfudiów
(pierwszy stopien/
drugi stopień/ jednolite

okes trwania
l, Datarozpoczęcia
2, Datazakończenia

Uzyskany Ęrtuł
licencjaVmagister

uzasadnienie wniosku:

M
data i podpis studęnta
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Oświadczam, że:
l. W roku kalendarzowym poprzedzającym rok ńożenia wniosku lub po tym roku nastąpiło/ nie nastąpiło*

uzyskanie dochodu jednego zczłonków rodziny. W przypadku złniany naleĘ podaó:

Lp. Nazwisko i imię
Rok

urodze
nia

Stopień
pokrewieństwa

Data uryskania, źródło
uzyskanego dochodu

Kwota
uryskanego

dochodu

2, W roku kalendarzowympoprzedzającym rokzf,ożęnia wniosku lub po tym roku nastąpiła/ nie nastąpiła*
utrata dochodujednego zczłonkow rodziny. W przypadku zmiany naleĘ podać:

Lp. Nazwisko i imię
Rok

urodze
nia

Stopień
pokrewieństwa

Data utraĘ,źródło
utraconego dochodu

Kwota
utraconego
dochodu

OŚWUDCZENIE (proszę w kwadracie zaznaczyć ,,X")

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej i
nryrotu bezprawnie pobranych środków finansowych orazuprzedzottyla o odpowiedzialności karnej za przestępstwo

określone w art.286 § 1. Kodeksu Karnego (tj.Dz, U. 2018 poz. 1600) - ,,Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorrystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem zapomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego przedsiębranego działania, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" --oświadczam, że:

! wszystkie zńączone dokumenĘ orazdane w nich zawarte są zgodne ze stanem faĘcznym;
D wsąystkie wl,pełnione dane we wniosku, również te doĘczące podjętych i ukończonych studiów, są zgodne

ze stanem fakĘczrym;
! nie ukończyłem/am innych kieruŃów pozawskazanymi we wniosku;

! nie ukończyłemlam studiów magisterskich

! nie będę pobierać sĘpendium, o które wnioskuję, na więcej niż jednym kierunku;

! dokumenty dołączone do niniejszego oświadczenia stanowią komplet dokumentacji poświadczającej
dochody moje i mojej rodziny, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem fakĘcznym;

I podany stan mojej rodziny jest aktualny na dzień składania wniosku;

n na dzień składania wniosku nie posiadam żadnych innych dokumentów dotyczących dochodów moich i
mojej rodziny;

! w prąypadku pojawienia się jakichkolwiek nowych dokumentów orazzrnian okoliczności faĘcznych i
prawnych doĘczących dochodów moich i mojej rodziny zobowiązuje się niezrvłocznie powiadomió o
zaistniaĘch zmianach;

! zapoznałemlam się z Regulaminem świadczeń dla studentów Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej w OlszĘnie;
n wiem, że przysługllje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych;

! wyrńam zgodę na ptzetwuzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 11 oraz aft.. 7 ust. 1- 4

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 k:więtnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób firycznych w zwięku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s.1 (dalej: ,,Rozporządzenie")

! złożoneptzęze mnie oświadczenianie są obarczone jakąkolwiek wadą prawną
treść.

i składając je rozumiem ich

data i podpis studenta



Wypełnia pracownik Uczelni:
Wniosek wraz z załącntikami przyjęto

Data 1

STWIERDZAM:
- kompletność ńożonychdokumentów,
- brak wymaganych dokumentów

- wysłano informację o koniecmości uzupełnienia wniosku

Olsźyn, dnia.
podpis pracownika

administracy|nego

Wlpełnia Uczelniana Komisj a Stypendialna
Decyzja
Uczelniana Komisja Stypendialna postanowiła prryznaćlnie przyznać* stypendium socja|ne w wysokości ... ,... zł w 9
ratachl .ratach *

Powód decyzji negatywnej (szczegóĘ w decyzji administracyjnej): .,....,.,

Uwagi: ,............

Data podjęcia decyzji
Podpisy członków UKS

1)

2\
3)
4)
5)

ry



Za|ączniknr 3.2 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW

numer albumu

oŚwlADczENlEsTUDENTA

- według §tanu na dzień zlożenia wniosku -

Świadom/a odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdy lub zatĄenie prawdy
oświadczam, że źródłęmmoich dochodów jest:

imię i nazwisko studenta

rok i kierunek studiów

Prawdziwośó powyzszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

*odpowiednio wstawić,,X"

ldata/

L.p. źnóoł,o DocHoDu TAK* NIF],*
DATA

ROZPOCZĘCIA

l Pozostaję na utrzymaniu rodziców

2 Renta

3 Alimenty

4

zatrudnięnie

lnazwai adres zakładu pracy/

5

Prowadzenie działalności gospodarczej

- jeśli tak, to jakięj

- miejsce jej prowadzenia

6 Najem, dzierżawa

1 Praca na: umowę zlecenie, umowę o dzieło*

8 Zasiłęk dla bezrobotnych

9

Gospodarstwo rolne o powierzchni

przeliczeniowych)

- forma opodatkowania

a) dziaĘ specjalne produkcji rolnej

b) grunty

.. ha (wyrażone w heharach

l0 Na utrzymaniu współmałżonka

11

Inne źródła dochodów (wymienić szczegółowo)

podpis studenta



Za|ączniknr 3.3 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW

imię i nazwisko

adres stałego miejsca pobl.tu

stopień pokrewieństwa

o Śwrło CzENIE
RoD ZICtr", RoDZEŃsrWo, MAŁZONEK

(w przypadku prowadzonego w§pólnie gospodarstwa domowego
każdy wypełnia osobno)

- według §tanu na dzień złożenia wniosku -

Świadom/a odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdy lub zatajeńe prawdy
że żródłęmmoich dochodów i

Prawdziwośó powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

* odpowiednio w§tawić,,X"

DATA
ROZPOCZĘCIA

/podpis/

ldatal

L.p. żp.ólro DocHoDu TAK* NIE*

l.
zatrudnienie

lnazwa i adres zakładu pracy/

2. Renta

3.
Alimenty

4. Emer}tura

5.

Prowadzenie działalności gospodarczej

-jeśli tak, tojakiej

- miejsce jej prowadzenia

6. Najem, dzieżawa

7. Praca na: umowę zlecenie, umowę o dzieło*

8. Zasiłek dla bezrobotnych

9.

hą /lłurnżnnp ll hpktnrarh nyzaliezpninunleh)

- forma opodatkowania

a) dziĘ specjalne produkcji rolnej ............ *

b) grunty ............. *

10. Na utrzymaniu współmałżonka

l1.
Na utrz}łnaniu rodziców

12.
Inne źródła dochodów (wymienić szczegołowo)... .



Za\ączniknr 3.4 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW

Imię i nazrłisko studenta

rok studiów i kierunęk studiów

numer albumu

ośwlnoczENtE sTuDENTA

O PROWADZENIUAIIEPROWADZENIU
WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z RODZICAMI

Świadom}/a odpowiedzialności karnej zazlożenie fałsrywego oświadczenia*, oświadczamżę
(odpowiednio zaznaczyó "X") :

Prowadzę wspólne gospodarstwo z rodzicami

NIE prowadzę wspólnego gospodarstwa zżadnym z rodziców

Miejscowość oraz data czltelny podp i s studenta

*Att.286 § 1. Kodeksu Karnego (tj,Dz. U.2018 poz. 1600) -,,Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia
jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do naleĄrtego przedsiębranego dziŃania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8"



Rok akademicki 2019 12020 Załączniknr 3.5 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie ) pokrewieństwo w stosunku do studenta

ośwepczENlE o WySoKośCI DoCHoDU opoDATKoWANE Go Zrły CzAŁTowANyM
PODATKIEM DOCHODOWYM W ROKU 2018 (w ubiegĘm roku kalendarzowym)

Oświadczamn że w roku kalendarzowym 2018 uzyskałam/uryskałem dochód z działalności
opodatkowanej w formie:

(zakreślió odpowied n i kwad rat)

t] ryczałfrJewidencjonowanego*

E karty podatkowej **

1. Deklarowany ptzeze mnie dochód, po odliczeniu kwot zpozycjiz - 4, wyniósł:

zł.............. gr.

2. Należne składki na ubezpieczęnia społeczne wyniosły zł.,....gr.

3. Należnę składki na ubezpieczęnie zdrowotne wyniosły zł......gr

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

* ZŃącznik - PIT 28

** zńączńk- decyzjao wysokości podatku dochodowego

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)



Rok akademicki 2019 lż020 Zalącznik nr 3.6 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie )

ośwIADCzENIE o wysoKoŚct I zRoDŁACH DoCHoDu NIEIoDLEGAJĄcEGo
OPODATKOWANIU, KTORY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W ROKU 2018 (w ubiegĘm roku

kalendanowym)

*ŻF(ODŁADOCHODU

*dochody uryskane z gospodarstwa rolnego wrazzzalącznikami zurzęllu Gminy o hektarach przeliczeniowych (zaświadczenie)

*dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego w przypadku dzierżawy (umowa dzierżawy)

*zasilki rodzinne (zaświadczenie)

*zasiłki wychowawcze (zaświadczenie)

* pielęgnacyjne (zaświadczenie)

* alimenty (zaświadczenie)

'rnależności pieniężne z Ęltułu rrynajmu pokoi gościnnych

*renty, odszkodowania, dodatki, ryczaĘ, ekwiwalenĘ wyłączole z opodatkowania (decyzje)

*należności z §rtułu pełnienia funkcji społecznych, obywatelskich pełnienia mandatu posła lub senatora (zaświadczenie)

*inne

Oświadczam, że w roku kalendanowym 2018 cale go§podar§two domowe uzy§kało dochód
niepodlegający opodatkowaniu z na§tępujących źródel, w wy§okości:

źródło doghodu w}lsokość dochodu

x. dochód z gospodarstwa rolnego

(a. liczba hektarów przeliczeniowych w roku 2018: ....,.......,
b. przeciętny dochód zpracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
7 1 haprzeliczeniowego w roku 2018 wynosi 2715

dochód z gospodurstwa = poz. ,,a" pomnożona przez poz ,.b)))

...zł. ........ gr.

..zl. ........ gr.

..zł. ........ gr.

..zł. ........ gr.

..zŁ ........ gr.

..zł. ........ gr.

..zl. ....,... gr.

Razem wysokość uzyskanych ww. dochodów nię podlegających opodatkowaniu wyniosła w roku 2018

ń..........gt-

POUCZENIE
Oświadczęnie obejmuje dochody w zakresie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(art.3 pkt 1 lit c ustawy z dńa 28 listopada2003 roku o świadczeniach rodzinnych):

{.

{<

*

*

*

*

(miejscowośó, data) (podpis osoby składaj ącej oświadczenie)



NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)

NUMER ALBUMU

OBYWATELSTWO

TELEFON KONTAKTOWY I MAIL

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIłKORESPONDENCYJNY

pRzyzNANE śwIłoczBNn pRoszĘ pnzplłć Nł RłcHUNEK BANKoWy:

Zalącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW
Rektor

Olsztyńskiej SzkoĘ Wyższej w Olsźynie

WNIOSEK o prryznanie stypendium Rektora

Proszę odpowiednio zaznaczyć ,,X"

Kierunek

Wydział nauk
humanisĘ-

czno-
snołecmvch

Wydział
nauk o
zdrowiu

Wydział
zamiej-

scowy w
I(etrzvnie

Administracia
Ekonomia

Pedagogika
Fi1olosia

Fizjoterapia
Kosmetologia

wvchowanie ftrycznę

Typ
Studiów

stacjonarne niestacjonarne

Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite
studia

magisterskię

Rok studiów

m rT-m rT-m rTil rT-m [T-tll tT_rn
(numer konta bankowego)

Proszę o ptzyznanie stypendium Rektora w roku akademickim2019l2020 w rwiązku 6roszę odpowiednio
zanaczyć,,X"):

n
LJ z osiągniętą rvysoką średnią ocen w roku akademickim 201812019 ......,

(proszę wpisać średnią ocen z zaokągleniem do drugiego miejsca po przecinku)

Potwierdzenie średniej ocen przez pracownika uczelni

średnia ocen z roku akademickieqo 2018/2019 wvnosi:

podpis pracownika uczelni

TlLJ z osiągnięciami naukowymi w roku akademickim2018l2019,

nLJ z osiągnięciami arty§tycznymi w roku akademickim2018l20l9

średnia ocen

! 
" 

oriągunymi wynikami §portowymi w roku akademickim201812019



L.p. Kierunek, naTwa
uczelni

poziom studiów
(pierwszy stopień/
d.ogi stopie#
jednolite 5 -cio
letnie)

Status
(ukończone/ studiuję)

okes trwania
1. Datarozpoczęcia
2. DŃazakończenia

Uzyskany §,tuł
licencjat/magister

l.

2.

Studia podejmowanę na innych kieruŃach w uczelni w której studiuję lub w innych uczelniach (równieź w przypadku skreślenia
z listy studentów)

uzasadnienie wniosku:

data i podpis studenta

Wykaz dokumentów:
Do wniosku nalĄ dołqcąyć oryginały lub uwierz.ytelnione kopie dokumentów potwierdzajqcych osiqgnięcia naukowe,
artlstyczne bqdź spońowe studenta).
Kopia dokumentu może być uwierąytelniona przez pracownika Uczelni, notałiusza lub instytucję, która dokument wydała.

OŚWUDCZENIE (proszę w hładrącie zaznaczyć ,,X')

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej i
zrvrotu bezprawnie pobranych środków finansowych orazuprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo
określone w art. 286 § 1. Kodeksu Karnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 1600) - o,Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorrystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego przedsiębranego dzińania, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" - otaz odpowiedzialności dyscyplinarnej oświadczam że,

! wszystkie zńączone dokumenty oruzdane w nich zawartę są zgodne ze stanem faktyczrym;
! wszystkie wypełnione dane we wniosku, również te dotyczące podjęĘch i ukończonych studiów, są zgodne

ze stanem faĘcznym;
! nie ukończyłem/am innych kierunków poza wskazanymi we wniosku;

D nie ukońcąyłęmlam studiów magisterskich;

n nie będę pobierać stypendium, o które wnioskuję, nawięcej niz jednym kierunku;

D zapomńem/am się z Regulaminem świadczeń dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w OlszĘnie;
! wiem, że przysfuguje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych;

n wyrżam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt II oruz art,. 7 ust. 1- 4
Roąorządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (JE) ż0161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie
ochrony osób fizycznych w rvłiękll z przetvlarzanięm danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne rozporządzenię o ochronie danych),
publ. Dz.Urz. tjE L Nr 119, s.1 (dalej: ,,Rozporządzenie");

D ńożonę prrzęze mnie oświadczenia nie są obarczone jakąkolwiek wadą prawną i składając je rozumiem ich
treść.

data i podpis sfudenta

Wypełnia pracownik Uczęlni:
Wniosek wraz z załącmikami przyjęto



STWIERDZAM:
- kompletnośó złożonychdokumentów,
- brak wymaganych dokumentów

wysłano informację o konieczności uzupełnienia wniosku

podpis pracomika administracyjnego

Uczelniana Komisj a Stypendialna

Decyzja'

Uczelniana Komisja Stypendialna przyznajelnie przyznaje* s§pendium Rektora studentów w wysokości ....... zł w 9
ratacW ...........ratach *

Powód decyzjinegatywnej (szczegóĘ w decyzji administracyjnej): ...

Uwagi:
Data podjęcia decyzji

Podpisy członków UKS

1)
,\Ł,
3)
4)

5)
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Nr albumu

Nazwisko. .......Imiona

Załącznik4.l do Regulaminu świadczeń dla studentów

STYPENDII]M REKTORA
na rok akademickl 2019 12020

akademickimż0l8D0l9

201812019

naukowe w roku

Rodzaj osiągnięcia
Liczba punktów
za osiasniecie

Liczba osiągnięć Suma punktów

Monoerafia naukowa 5

AĘkuł naukowy w czasopiśmie
4,75

Arrykuł naukowy w pracy zbiorowej,
rccenzia naukowa

4,5

Hasło encyklopedyczne 2
Arłkuł naukowy w czasopiśmie

nierecenzowanym
?§

Redakcja merytoryczna
ksiazki/czasopisma

15

Artykuł popularnonaukowy np. :

sprawozdanie. omówienie, wstęp itp,
1,5

Ręferat na konferencji
miedzvnarodowei

4,,l5

Referat na konferencji krajowej 4,25

Udział w międzynarodowych
projektach naukowych (wspóĘraca

naukowa z zagr anic zny mi
insĘtucjami naukowymi lub

akademickimi)

4,75

Udział w krajowych projektach
naukowych (wspóĘraca naŃowa z
kraj owymi instytucj ami naukowymi

lub akademickimi)

4,25

uaIne a studenta w roku akadem ckim

Rodzaj osiągnięcia
Liczba punktów
za osiagnięcie

Liczba osiągnięć Suma punktów

Osiągnięcia o zasięgu
międzynarodowym (nagrody,

wvróżnienia. oublikacie)
5

Osiągnięcia o zasięgu krajowym
(nagrody, wyróznienia, publikacje,

wvstawv)
4,5

Działalność organizacyjno-
arty sty czna (or ganizacj a imprez
aĘstycznych, przedsięwzięć

artysWcmych, wystawy)

1,5

\



akademickim2018l20l93. wvsokie wvniki snońowe w roku

Rodzaj osiągnięcia
Liczba punktów
za osiągnięcie

Liczba osiągnięć Suma punktów

Osiągnięcie wysokiego wyniku (I - ilI
miej sce) we współzawodnictwie

międzynarodowym
5

Zdobycie od IV. do VI. miejsca we
współzawodnictwie
międzynarodowym

4,75

Osiągnięcie wysokiego wyniku (I - III
miej sce) we współzawodnictwie

kraiowym
4,75

Zdobycie od IV. do VI. miejsca we
współzawodnictwie krai owym

4,5

ilI. Olirnpijczyk / Medalista (tylko dla studentów pierwszego roku studiów, w roku złożęnia egzaminu maturalnego, który
est laureatem olimpiady final ub medali

Rodzaj osiągnięcia
Liczba punktów
za osiagnięcie

Liczba osiągnięć Suma punktów

Laureat olimpiady międzynarodowej
o którym mowa w przepisach o
svstemie

5

Laureat olimpiady przedmiotowej o
zasięgu ogólnopolskim o lcórym
mowa w przepisach o systemie

4,75

Finalista olimpiady stopnia
centralrrego, o którym mowa w
przępisach o systemie.

4,5

Medalista współzawodnictwa
sportowęgo o Ęrtuł Mistrza Polski w
danym sporcie, o którym mowa w
orzepisach o sporcie

5

Oświadczam, że wszystkie wymienione osiągnięcia wymienione w załączńku zostĄ przeze mnie
odpowiednio udokumentowane.

data i podpis studenta



NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)

NUMER ALBUMU

OBYWATELSTWO

TELEFON KONTAKTOWY I MAIL

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIłKORESPONDENCYJNY

Zalączniknr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów OSW

Rektor
Olsztyńskie SzkoĘ Wyzszej w Olsztynie

Wniosek
o playznallrie stypendium dla osób niepelnosprawnych

Proszę odpowiednio zaznaczyó ,,X"

Kierunek
Wydział nauk

humanisĘ-
czno-

soołecznvch

Wydziń
nauk o
zdrowiu

Wydział
zamiej-

scowy w
kętrzvnie

Administracia
Ekonomia
Pedagogika
Filologia

Fiziotęrapia
Kosmetologia

wychowanie ftzłcme

Typ
Studiów

stacjonarne niestacjonar.re

Studia I stopnia Studia II stopnia _Jednolite
studia
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pRzyZNANE śwnoczpNrł pRoszĘ pRzELAć NA RAcHIJNEK BANKowy: Rok studiów

m mrT-m rill rm n-n rm
(numer konta bankowego)

Proszę o przyznanie stypendium dla osób niepełno§prawnych w roku akademickim20t9l2020

uzasadnienie:
Jestem o§obą niepełnosprawną w §topniu (proszę odpowiednio zantacryć,,X");

l t.rc'*
nLJ umiarkowanym

nL) T]ac7.nym

Do wniosku dolączam gr7eczenlę właściwych organów stwierdzające stopień niepełnosprawności.
Dołączone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane (proszę odpowiednio zaalaczyć ,,X");

l na stałe

Tl
LJ na okres od: do: .............

Wykaz dokumentów:
Do wnioska należy d,otqcryć oryginały lab uwier4ltelnione kopie dokumentów potwieńzajqcych niepełnosprawnośĆ ( np. orzeczenie o

stopniu nlqełnoryłmłności). Kopia dokumentu może być uwierrytelnionłpnezpracownika Uczelni, notariusza lub instytucję, Iłóra
dokumentwydała

1.

2.

Studia podejmowane na innych kierunkach w uczęlni w której studiuję lrib w innygh uczelniach (również w przypadku

z listy studentów)
"ffi



L.p. Kierunek, nuzwa
uczelni

poziom studiów
(pierwszy stopień/
drugi stopien/
jednolite 5 -cio
letnie)

Status
(ukończone/ studĘę)

okres trwania
1. Datarczpoczęcia
2. Datazakończenia

Uzyskany §ztuł
licencjat/magister

l,

2.

OŚ\łUDCZENIE (proszę w huądracie zaznaczyć ,,X")

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej i
zwrotu bezprawnie pobranych środków finansowych orazvptzedzonyla o odpowiedzialności karnej za przestępstwo

określone w art. 286 § 1. Kodeksu Karnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 1600) - ,,Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego roąotządzenia własnym lub cudzym mięniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego przedsiębranego dzińania, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8", oświadczam że:

! wszystkie zńączone dokumenty orazdane w nich zawarte są zgodne ze stanem fakĘcznym;
! wszystkie wypełnione dane we wniosku, również te doĘczące podjętych i ukończonych sfudiów sązgodne ze

stanem fakĘcznym;
! nie ukończyłem/am innych kierunków poza wskazanymi we wniosku;

! nie ukończyłem/am sfudiów magisterskich;
! nie będę pobieraó stypendium, o które wnioskuję, na więcej niż jednym kierunku;

! zapoznałemlam się z Regulaminem świadczeń dla studentów OlszĘńskiej SzkoĘ Wyższej w OlsĄłrie;
n wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych;

D vłyretżam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art, 4 pkt 1l oraz art, 7 ust. I- 4
Rozporądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady aD 20161679 z dnia 27 kwietnia ż016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem darrych osobowych i w sprawie swobodnego
przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s.1 (dalej: ,,Rozporządzenie");

! złożone ptzeze mnie oświadczenia nie są obarczone jakąkolwiek wadą prawną i składając je rozumiem ich
heść.

data i podpis studęnta



Data

STWIERDZAM:
- kompletność złożonychdokumentów,
- brak wymaganych dokumentów

- wysłano informację o konieczności uzupełnienia wniosku

;;;; ; ;;;;t, p,"""*"rll 
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Uczelniana Komisj a Stypendialna

Decyzja

|JczęlnianaKomisja Stypendialna .....postanowiłaprzyznać/nieprzyznać* stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnychwwysokości z,łw 9ratacU....,......ratach *

Powód decyzji negatywnej ( szczegóĘ w decyzji administracyjnej): ,.. ... ... . ,. ,..

Uwagi:
Data podjęcia decyzji

Podpisy członków UKS

1)

2)

3)
4)
5)

i


