
Zarzqdzenie nr 17

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia I paZdziernika 2014 r.

w sprawie Regulaminu pr4yznawania i wyplacania Swiadczeft pomocy
materialnej studentom Uniwersytetu w Bialymstoku

$r

Na podstawie art. 186 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wzszym
(t. j. Dz. lJ. z 2012 r. poz. 572 z poLn. zm.) wprowadza siE Regulamin przyznawania

i v,yplacania iwiadczeti pomocy materialnej studenlom Uniwersytelu w Bialymsloku,

stanowi4cy Zal4cznik do niniejszego TarzqAzenia.

$2

Traci moc Zav4dzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia I ptldziemika

2013 r. w sprawie Regulaminu przyznowania i wyplacania iwiadczey't pomocy malerialnei

s lude n I om Uniwer sy le lu w Bialyms to ku.

$3

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 1 puhdziemlka20l4 r.



Zal4cznik
do Zazqdzenia ff 17

Rektora
Uniwersvtetu w Bialymstoku

dnia I paldzierniki 2014 r.

Regulamin przyznawania i wyplacania Swiadczef pomocy materialnej
studentom Uniwersvtetu w Bialvmstoku

Postanowienia o96lne

8l
Student moZe ubiegai sig o pomoc materialn4 ze drodk6w przeznaczonych na ten cel

w budZecie pairstwa w formie:

l) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych student6w,
4) zapomogi,
5) stypendium ministra za wybitne osiqgnigcia.

82
Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych, stypendium rektora

dla najlepszych student6w onz zapomogg przyznaje sig ze Srodkow funduszu pomocy

materialnej dla student6w i doktorant6w, o kt6rym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym, zwanej dalej Ustaw4.

$3
l. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim i Rad4 Uczelnianq Samorz4du

Doktorant6w dokonuje podzialu dotacji, o kt6rej mowa w art. 94 ust. I pkt 7 Ustawy.
2. Rektor, w porozumieniu z Parlamentem Studenckim, ustala corocznie:

l) uvsokoSi dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniaj4cq do ubiegania sig

o stypendium socjalne, wysokoSi miesigcznych stawek stypendium soc.ialnego

w kolejnych przerJzialach dochodowych oraz miesigczne stawki zwigkszenia

stypendium socjalnego,
2) wysokoSi miesigcznych stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych.
3) wysokoSi miesigcznych stawek stypendium rektora dla najlepszych student6w.
4) maksymaln4 wysokoSi jednorazowej zapomogi, nieprzekraczai4c4 807o najniZszego

wynagrodzenia zasadniczego asystenla okredlonego w przepisach o wynagrodzeniu
nauczycieli akademickich,

5) cennik oplat za miejsce w domach studenckich,
6) limity miejsc przyznane poszczeg6lnym wydzialom w domach studenckich'

obejmuj4ce student6w wszystkich stopni ksztalcenia, w tym student6w
cudzoziemc6w, student6w przyjeldZil4cych w ramach studenckiej wymiany krajowej
i migdzynarodowej, student6w przyjgtych w ramach porozumiefi o wsp6lpracy

edukacyjnej, doktorant6w,
7) wysokoS6 Srodk6w finansowych przyznanych do dyspozycji dziekana na wyplatg

stypendi6w socjalnych, stypendi6w specjalnych dla os6b niepelnosprawny ch oraz

zapom6g ustalon4 proporcjonalnie do liczby student6w danego wydzialu.
3. Wysokosi dochodu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt I , nie moZe by(, niZsza niz I ,30 kwoty.

o kt6rej mowa w art. 8 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 12 matca 20O4 r. o pomocy spolecznej'



oraz wyZsza niz 1,30 sumy kwot okreSlonych w art.5 ust. liart.6ust.2pkt3ustawy
z dnia2S listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych.

4. Dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds. student6w) na podstawie zlo2onych

przez student6w wniosk6w sporz4dza wykazy okreSlaj4ce liczbg student6w uprawnionych
do otrzymania okreSlonych form pomocy materialnej w danym roku akademickim.

Wykazy stanowi4 podstawg do ustalenia wysokodci stawek Swiadczei pomocy

materialnej, o kt6rychmowaw ust. 2 pkt 1 - 4.

5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem uchwalodawczym Samorz4du

Studenckiego moze podj46 decyzjg o przeznaczeniu w danym roku budZetowym do 0.2o/o

Srodk6w z funduszu pomocy materialne.i dla student6w i doktorant6w na pokrycie
ponoszonych przez uczeln\E koszt6w realizac.li zadah zwi4zanych z ptzyznawamem

i wyplacaniem iwiadczei pomocy materialnej.
6. Niewykorzystane w danym roku budzetowym Srodki na pomoc materialn4 dla student6w

przechodzE na nastgpny rok do wykorzystania na zasadach okreSlonych w art. 103 ust. 7

Ustawy.

64
Srodki z dotacji, o kt6rej mowa w $ 3 ust. l, przeznaczone na stypendia rektora dla

najlepszych student6w, przyznawane w liczbie nie wigkszej niz 10o/o liczby student6w

kaZdego kierunku studi6w prowadzonego w uczelni, stanowi4 nie wigcej niz 40o/o Srodk6w

przeznaczonycb l4cznie na stypendia rektora dla najlepszych student6w, stypendia socjalne

oraz zapomogi. Jezeli liczba student6w na kierunku studi6w jest mniejsza ni2 dziesigi'
stypendium rektora dla najlepszych student6w moZe byi przyznane jednemu studentowi

l.
$s

Student moze otrzymywai stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os6b

niepelnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych student6w, w danym roku

akademickim przez okres do dziewigciu miesigcy, a gdy rok studi6w trwa jeden semestr -
przez okres do pigciu miesigcy.
Stypcndia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych, stypendia rektorzr

dla najlepszych student6w przyznawane s4 na rok akademicki. W przypadku studi6w

przemiennych oraz w przypadku gdy ostatni rok studi6w, zgodnie z planem studiow, trwa
jeden semestr stypendia prz.yznawane s4 na semestr.

Decyz,ia o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b

niepelnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych student6w oraz zapomogi'

vrygasa z ostatnim dniem miesi4ca. w kt6rym student zostal skreslony z listy student6w

albo ukoficzyl studia na kierunku, na ktorym pobieral Swiadczenie. lub utracil prawo do

Swiadczenia na podstawie $ 7 ust. 2, 3, 4.

Student otrzymujqcy Swiadczenie pomocy materialnej jest obowi4zany niezwiocznie
powiadomii uczelnig o wyst4pieniu okolicznoSci, o kt6rej mowa w $ 7 ust. 2, 3' 4 maj4cej

wplyw na prawo do (wiadczen pomocy materialnej.

Q6
Przepis6w o pomocy materialnej nie stosuje sig do student6w bqd4cych kandydatami na

2olnierzy zawodowych lub 2olnierzami zawodowymi, kt6rzy podjgli studia na podstawie

skierowania przez wlaSciwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w zwiqzku
z pobieraniem nauki na podstawie przepis6w o slu2bie wojskowej Zolnierzy zawodowych

Przepis6w o pomocy materialnej nie stosuje sig do student6w bqd4cych

funkcjonariuszami sluZb paristwowych w sluZbie kandydackiej albo bgd4cych

funkc.ionariuszami slu2b paristwowych, kt6rzy podjgli studia na podstawie skierowania

l.

)

4.

5.



5.

6.
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3.
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l.

lub zgody wlaSciwego przeloZonego i otrzymali pomoc w zwi4zku z pobieraniem nauki
na podstawie przepis6w o sluZbie.

$7
Student studiui4cy r6wnocze6nie na kilku kierunkach studi6w moZe ottzymat stypendium
soc.ialne, stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych, zapomogE, stypendium
rektora dla najlepszych student6w i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym
przez studenta kierunku studi6w.
Student, kt6ry ukorlczyl jeden kierunek studi6w i uzyskal tytul zawodowy magistra, nie

ma prawa do Swiadczefi pomocy materialnej na koleinym kierunku studi6w,

z zastrze2eniem u'st. 4.

Prawa do Swiadczen pomocy materialnej nie ma student, kt6ry po ukoficzeniu jednego

kierunku studi6w pierwszego stopnia kontynuuje naukg na kolejnym kierunku studi6w na

tym samym poziomie.
O pomoc materialn4 moZe sig ubiegai student, kt6ry po ukoftczeniu studi6w pierwszego

stopnia kontynuuje studia w celu uzyskania tytulu zawodowego magistra, tj. na studiach
drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Czas otrzymywania Swiadczen

w tym przypadku jest ograniczony do 3 lat.
L4czna miesigczna wysoko6i stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych
student6w, nie moze by6 wigksza fiz 90yo najniZszego wynagrodzenia zasadniczego

asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
Student .jest obowi4zany do zlo2enia o6wiadczenia o niepobieraniu Swiadczeri pomocy

materialnej na wigcej niZjednym kierunku.
ZloZenie oSwiadczenia o kt6rym mowa w ust. 6 jest warunkiem wyplaty przyznanych

S* iadczen pomocy materialnej.

s8
Student cudzoziemiec, o kt6rym mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy, mo2e ubiegai sig o pomoc

materialn4 ze Srodk6w przewidzianych na ten cel w budzecie pafistwa w formach,
o kt6rych mowa w $ 1, na zasadach obowi4zuj4cych student6w polskich okreSlonych
w niniejszym Regulaminie.
Posiadacz waznej Karty Polaka, podejmuj4cy studia na zasadach obowi4zuj4cych
student6w polskich, mo2e ubiega6 sig o pomoc materialn4 ze Srodk6w przewidzianych na

ten cel w budZecie paistwa w formie stypendi6w, o kt6rych mowa w $ l, na zasadach

obowi4zuj4cych student6w polskich okreSlonych w niniejszym Regulaminie.
Studenci bgd4cy obywatelami paristw, o kt6rych mowa w art. 43 ust. 5 Ustawy, mogq

ubiegai sig o stypendia. o kt6rych mowa w $ 1 pkt 3 i 5, na zasadach obowi4zuj4cych
student6w polskich.

$e
Stypendium ministra za wybitne osiqgnigcia moZe by6 przyznane studentow.
posiadajqcemu wybitne osi4gnigcia naukowe lub artystyczne zwi4zane ze studiami. lub
u ybitne osi4gnigcia w sporcie
O przyznanie stypendium, o kt6rym mowa w ust.l , student moze ubiega6 sig nie

wczeSniej niZ po zaliczeniu I roku studi6w.
Stypendia ministra za wybitne osi4gnigcia przyznale studentom minister wla6ciwy do

spraw szkolnictwa wyzszego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radE

podstawou ej .iednoslki organizacyj nej.
Szczeg6lowe warunki, rryb przyznawania i wyptacania stypendi6w ministra oraz wz6r
wniosku o przyznanie takiego stypendium okreSlaj4 odrgbne przepisy.



2.

t.
sl0

Do decyzji dziekana (b4d2 wydzialowych komisji stypendialnych ds. student6w) i decyzji

rektora (b4d2 odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w) stosuje si9 odpowiednio
przepisy ustawy z dnia l4 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania administracyjnego.
Czlonkowie uydzialowych komisji stypendialnych ds. student6w lub odwolawczej komisji
stypendialnej ds. student6w podlegaj4 wylqczeniu od udzialu w postgpowaniu w sprawie

w przypadkach okre6lonych w art. 24 $ I kpa.

$ 1l
Studenl przenosz4cy sig z innej uczelni ma prawo do pomocy materialnej na zasadach

obowi4zuj4cych student(rw uczelni do kt6re.l sig przenosi.

Szczegrilowy tryb udzielania Swiadczerfl pomocy materialnej

terminy skladania wniosk6w o przvznanie Swiadczeir

$12
l. Wnioski o przyznanie Swiadczei pomocy materialnei wraz z dokumentamt

uzasadniaj4cymi wniosek, powinny byc zlolone przez studenta naip62niej do 15

pa2dziemika, a w przypadku studi6w przemiennych najp62niej do I marca ka2dego roku

akademickicgo.
2. Wzory wniosk6w o puyznanie stypendi6w stanowiq Zalqczniki do niniejszego

3.

A

Regulaminu.
W przypadku uznania zlolonego wniosku za niekompletny dziekan (b4d2 wydzialowa
komisja stypendialna ds. student6w) lub rektor (b4d2 odwolawcza komisja stypendialna

ds. student6w) wzywaj4 studenta na pi5mie do usunigcia brak6w w terminie 7 dni od dnia

dorgozenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wz6r
wezwania stanowi Zal4cznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku zlolenia przez studenta wniosku o przyznanie stypendium soc.ialnego lub
stypendium specjalnego dla os6b niepeinosprawnych po uplywie terminu wskazanego

w ust. 1 przyznan\e Swiadczeri moZliwe bgdzie o ile Srodki na wyplatq tych stypendi6w
nie zostaly catkowicie rozdysponowane. W takiej sytuacji okres, na kt6ry Swiadczenie

l:gdzie prz.yznane, uzaleZniony jest od w1'sokoSci posiadanych Srodk6w pozostalych

w dyspozycji dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w).
W przypadku zloZenia przez studenta wniosku o przyznanie stypendium rektora dla

najlepszych student6w po uplywie terminu do zlo2enta wniosku, Swiadczenie bgdzie

moglo by6 przyznane .ie|eli:
I ) student zakwalifikuje sig do grupy nie wigkszej niz 10y" liczby student6w kierunku na

kt6rym zloZyl wniosek,
2) pula Srodk6w finansowych przeznaczonych na wyplatg stypendi6w rektora dla

najlepszych student6w nie zostala rozdysponowana.

5.



albo wniosk6w o ponowne rozpatrzenie sprawy

)

3.

l.

2.

3.

l.

4.

$ t3
Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych i zapomogi, s4

przyznawane na wniosek studenta przez dziekana (b4d2 wydzialow4 komisjg stypendialnE

ds. student6w).
Stypendia rektora dla najlepszych student6w sq przyznawane na wniosek studenta przez

rektora (b4d2 odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. student6w).

Na wniosek wydzialowej rady samorz4du studenckiego dziekan przekazuje uprawnienia

w zakresie przyznawania stypendium socjalnego. stypendium specjalnego dla os6b

niepelnosprawnych, zapomogi wydzialowej komisji stypendialnel ds. studenl6w.

Na wniosck parlamentu studenckiego rektor przekazu.ie uprawnienia w zakresic

przyznawania stypendium rektora dla najlepszych student6w odwolawczej komisl

stypendialnej ds. student6w.
Decy'je dziekana (bqdZ wydzialowej komisji stypendialne.l ds. student6w) lub rektora

(bqd2 odwoiawczej komisji stypendialnej ds. student6w) powinny zawierat szczeg6lowe

uzasadnienie i pouczenie o moZliwoSci i trybie odwolania- MoZna odst4pii od

uzasadnienia decyzji, gdy uwzglgdnia ona w calo5ci Z4danie studenta. Dorgczenie decyzj-

studentowi powinno nast4pi6 niezwlocznie po jej podjgciu.

$l
Wydzialow4 komisjg stypendialn4 ds. student6w powoluje dziekan w terminie do dnia 20

listopada danego roku akademickiego.
Kadencja wydzialowe.l komis.ii stypendialnej ds. student6w trwa od dnia iej powolania do

I 5 grudnia koleinego roku akademickiego.
W sklad wydzialowych komisji stypendialnych ds. student6w wchodz4 studencr

delegowani przez wydz\alowe rady samorzqdu studenckiego, z zaslrzeaeniem' ze studenct

stanowiq wigkszoSi skladu komisji oraz pracownicy wydzial6w.
Do kompetencji dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. studenl6w) nalezy

w szcze96lnoSci:
l) ogiaszanie terminu skladania wniosk6w o przyznanie stypendium socjalnego.

stypendium specialnego dla os6b niepelnosprawnych oraz zapomogi.

2) przyjmowanie i analiza zlolonych wraz z wymaganq dokumentacj4 wniosk6u

o kt6rych mowa w pkt 1,

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania b4dL nieprzyznania stypendium

socjalnego. stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych oraz zapomogl

w ramach 3rodk6w, ktorych mowa w $ 3 ust 2 pkt 7,

4) sporzqdzanie i przekaz.ywu'ie kzrZdego miesiqca do Dzialu Finansowo-Ksiggowego!

nafp62niej do 15 dnia kazdego miesi4ca, list do wyplat przyznanych stypendi6w,

5) nadz6r nad Srodkami finansowymi, bgd4cymi w dyspozycji dziekana (b4d2

wydzialowych komisji stypendialnych ds. student6w),
6) przekazywanie pisemnej informacj i do Dzialu Finansowo-Ksiggowego w terminie do

dnia l5 lipca dotycz4cej wysoko5ci *ydanych i niewykorzystanych Srodk6w

finansowych przeznaczonych na wyplatg stypendi6w socjalnych, specjalnych dla os6b

niepelnosprawnych oraz zapomog.
7) przekazywanie odwolawczej komisji stypendialnej ds. studenl6w pisemnej informacji

dotyczqce.j liczby student6w ka'zdego kierunku studi6w na dzieri 15 pa2dziernika

potwierdzonej podpisem dziekana wydzialu,

4.



8) przyjmowanie i opiniowanie wniosk6w o ptzyznanie stypendium rektora dla

najlepszych student6w,
9) sporz4dzanie oraz przekazywanie odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w

list zawieraj4cych imig, nazwisko, rok, kierunek studi6w, numer albumu oraz Srednie

ocen, student6w kt6rzy z\o?yli wnioski o przyznanie stypendium rektora dla

najlepszych student6w za Sredniq ocen w terminie do korica pa2dziernika kazdego

roku akademickiego,
l0) przekazywanie w terminie do dnia 20 pa2dziemika odwolawczej komisji stypendialnej

ds. student6w wniosk6w o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych student<iw

za osi4gnigcia naukowe, artystyczne oraz wysokie wyniki sportowe.
5. Decyzje wydane przez wydzialow4 komisjg stypendialn4 ds. student6w podpisu.le

przewodnicz4cy tej komisji lub dzialaj4cy z jego pisemnego upowaZnienia

wiceprzewodnic z4cy . $l zor upowa2nienia, o kt6rym mowa stanowi Zalqcz'nrk nr 7 do

Regulaminu.
6. Nadz6r nad dzialalnodci4 wydzialowej komisji stypendialnej ds' studentow sprawuie

dziekan.
7. Dziekan w ramach nadzoru moZe uchylii decyzjg wydzialowej komisji stypendialnei ds.

studentow niezgodn4 z przepisami Uslawy lub niniejszym Regulaminem.

8. Rozpatrzenie wniosk6w o przyznanie pomocy materialnej powinno byi udokumentowane

protokolem podpisanym odpowiednio przez dziekana b4d2 wszystkich czlonk6w
wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w.

9. Utrata statusu studenla b4d2 statusu pracownika Uniwersytetu w Bialymstoku powoduje

wygaSnigcie czlonkostwa w wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w.

10. W przypadku zaistnienia sytuac.ii o kt6rej mowa w ust. 9 sklad wydzialowej komisji
stypendialnej ds. student6w powinien byi niezwlocznie uzupelniony. JeZeli wakat dotyczy

studenta, dziekan wzywa wydzialow4 radg samorz4du studenckiego do uzupelnienia.

w terminie 7 dni skladu osobowego komisji.
ll.Nie moZna l4czyi funkcji czlonka wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w

z lunlrcjq czlonka odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w.

815
l. Od decyzji dziekana (bEdZ wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w), w sprawach

dotyczqcych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych

oraz zapomogi, przysluguje studentowi odwolanie, za poSrednictwem wydzialowej
komisji stypendialnej ds. student6w, do rektora (b4d2 odwolawczej komisji stypendialnej

ds. student6w) w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. W przypadku dccyzji
w sprawie stypendium rektora dla najlepszych student6w przysluguje wniosek, do rektora
(bqdZ odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w) o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie l4 dni od daty dorgczenia decyzji.
2. Odwolawcz4 komisjg stypendialnq ds. student6w powoluje rektor w terminie do dnia 20

lislopada kaZdego roku akademickiego.
3. Kadencja odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w trwa od dnia jej powolania do

15 grudnia kolejnego roku akademickiego.
4. W sklad odwolawczei komisji stypendialnej ds. student6w wchodz4 studenci delegowani

przez Parlament Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku i pracownicy uczelni

z zasfizezeniem,Ze studenci stanowiq wigkszoS6 skladu komisji.
5. W posiedzeniach komisji moze uczestniczy6 z glosem doradczym radca prawny.

6. Do podstawowych obowi4zk6w odwolawczej komisji ds. student6w nale2y

w szczec6lnoSci:



l) oglaszanie terminu skladania wniosk6w o ptzyznanie stypendium rektora dla

najlepszych student6w,
2) analiza zlolonych przez student6w wniosk6w wraz z :uqymagan4 dokumentac.l4

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych student6w,

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania bEd2 nieptzyznania stypendium rektora

dla najlepszych student6w orz rczpatrywanie wniosk6w o ponowne rozpatrzenie

sprawy,
4) rozpatrywanie odwolair od decyzji wydzialowych komisji stypendialnych ds.

student6w.
7. Decyzje wydawane przez odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. student6w podpisuie

przewodnicz4cy tej komisji lub dzialaj4cy z jego pisemnego upowaznienia

wiceprzewodniczqcy.
8. Wz6r upowaZnienia o kt6rym mowa w ust. 7 stanowi Zal4cznik nr 7 do niniejszego

Regulaminu.
9. Nadz6r nad dzialalno3ci4 odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w sprawuje

rektor.
10. Rektor moZe uchylii decyzjg odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w niezgodn4

z przepisami Ustauy lub niniejszym Regulaminem.
ll.Z posiedzenia odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w sporzqdzany .iest

protok6l. kt6ry podpisuj4 w-szyscy obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji.
l2.Utrata statusu studenta b4d2 statusu pracownika Uniwersytetu w Bialymstoku powodu.ie

wyga6nigcie czlonkostwa w odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w.
13.W przypadku zaistnienia sytuacji o kt6rej mowa w ust. 12 sklad komisji powinien by6

niezwlocznie uzupelniony. Je2eli wakat dotyczy studenta, rektor wzywa parlament

studencki do uzupelnienia, w terminie 7 dni skladu osobowego komisii.

$ 16

l. Wydzialowa komisja stypendialna ds. student6w i odwolawcza komis.ia stypendialna ds.

student6w wybieraj4 ze swego skladu:
l) przewodnicz4cego,
2) wiceprzewodniczqcego,
3) sekretarza.

2. Decyzje wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w i odwolawczej komisji
stypendialne.i ds. student6w zapadaj4 w glosowaniu.iawnym zwykl4 wigkszoSci4 glos6w.

sposob i termin wplaty (wiadczen

817
l. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych i stypendia rektora

dla najlepszych student6w wyplacane s4 co miesi4c, pr7'y czym pierwsze stypendium

w danym roku akademickim wyplacane jest nie p6Zniej niZ listopadzie z wyr6wnaniem za

paZdziernik, a w przypadku studi6w przemiennych nie p62niej niz w kwietniu
z wyr6wnaniem za marzec.

2. Wyplata przyznanych Swiadczeri pomocy materialnej nastgpuje nie wczeSniej niz

w ostatnim tygodniu kaZdego miesi4ca na indywidualne konto bankowe wskazane przez

studenta we wniosku stypendialnym.
3. Listy stypendialne wprowadzane sQ do systemu USOS naip62niej w terminie do l5 dnia

kaZdego miesi4ca.



Szczegrilowe kryteria udzielania Swiadczeri pomocy materialnej

Stypendium socjalne

Q 18

l. Stypendiurn socjalne ma prawo otrzymaf student znajduj4cy sig w trudnei sytuacji

materialnei.
2. Przy ustalaniu wysokoSci dochodu uprawniajqcego studenta do ubiegania sig

o stypendium socjalne uwzglgdnia sig dochody osi4gane przez:

1) studenta,
2) malZonka studenta, a takze bgd4ce na utrzymaniu studenta lub.iego mai2onka dzieci

niepelnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku Zycia, a jeSli 26 rok 2ycia
przypada w ostatnim roku studi6w, do ich ukoficzenia. oraz dzieci niepelnosprawne

bcz wzglgdu na wiek,
3) rodzic6w, opiekun6w prawnych lub faktycznych studenta i bqd4ce na ich utrzymaniL

dzieci niepclnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku Zycia, a.ledli 26 rok Zycia

przypada w ostatnim roku studi6w, do ich ukohczenia, oraz dzieci niepelnosprawne

bez wzglgdu na wiek.
Miesigczn4 wysoko6i dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniaj4cego do

ubiegania sig o stypendium socjalne ustala sig na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia

28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych, z uwzglgdnieniem ust.2,

z zasiuzezeniem,2e do dochodu nie wlicza sig:

I ) Swiadczeir pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w, otrzymywanych na

podstawie przepis6w Ustawy,
2) stypendi6w przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w pochodz4cych z pomocy udzielanej przez

paistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) um6w migdzynarodowych lub program6w wykonawczych, sporzqdzanych do tych

um6w albo migdzynarodowych program6w stypendialnych,

3) Swiadczeri pomocy materialnej dla uczni6w otrzymywanych na podstawie ustawi
z dnia 7 wrze6nia l99l r. o systemie oSwiaty,

4) Swiadczeir, o kt6rych mowa w art. I 73a, art. l99a llstawy,
5) stypendi6w o charakterze socjalnym przyznawanych ptzez inne podmioty' o kt6rych

nlowa w art. 2l ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od os6b fizvcznvch.

J.

4. Student moze ubiegai sig o stypendium socjalne bez wykazywania dochod6w osiqganych

przez osoby, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3 w przypadku gdy:

l) nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z 2adnym z rodzic6w i potwierdzil

ten lakt w zloZonym oSwiadczeniu oraz spelniajedn4 z nastgpujqcych przeslanek:

a) ukofrczyl 26 rok Zycia,
b) pozostaje w zwi4zku malZefiskim.
c) ma na utrzymaniu dzieci, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2,

lub
2) .iezeli spelnia l4cznie nastgpuj4ce warunki:

a) posiadal stale 2r6dlo dochod6w w ostatnim roku podatkowym'

b) posiada stale 2r6dlo dochod6w w roku bieZqcym,



c) jego miesigczny doch6d w okresach, o kt6rych mowa w lit. a i b' iest wyZszy lub

r6wny l,l5 sumy kwoty okreslonej w art. 5 ust. I ikwoty okreSlonej w art. 6 ust 2

pkt 3 ustawy z dnia 2S listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z izadnym z rodzic6w

i potwierdzil ten fakt w zloZonym oSwiadczeniu.

5. W przypadku gdy do ustalenia wysokoSci dochodu uprawniaj4cego studenta do ubiegania

sig o stypendium socjalne przyjmie sig doch6d z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

dochcid ten ustala sig na podstawie powierzchni u21'tk6w rolnych w hektarach

przeliczeniowych i wysokoSci przecigtnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z'l ha przeliczeniowego, oglaszanego na podstawie art- l8
usta\ry z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania

dochodclw z gospoclarstwa rolnego oraz dochod6w pozarolniczych dochody te sumu.ie si9.

6. W uzasadnionych przypadkach dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds.

student6w) lub rektor (b4d2 odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w)' mog4

za:zqdac dorgczenia zaSwiadczenia z oSrodka pomocy spolecznej o s1'tuacj i dochodowei

i maj4tkowej studenta irodziny studenta i uwzglgdnii tq sytuacjq przy ocenie spelnienra

przez studcnta kryterium, o kt6rym mowa w ust. I .

7. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaSwiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 6.

dziekan (b4dZ wydzialowa komisja stypendialna ds. student6w) lub rektor (b4d2

odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w)' moZe wezwa6 studenta do

przedstawienia wyjaSnieri. NiezloZenie wyjasnieri w wyznaczonym terminie skutku.ie

odmow4 przyznania stypendium socjalnego.

2.

l.

3.

4.

l.

819
Doch6d rodziny studenta ubiegajqcego sig o przyznanie stypendium socialnego ustala sig

na podstawie zalwiadczeh i oSwiadczeri zal4czonych do wniosku stypendialnego

potwierdzai 4cych doch6d osi4gnigty przez studenta i czlonk6w rodziny studenta w roku

kalendarzowym poprzedzaj4cym rok akademicki, w kt6rym zloZono wniosek.

KaZda zmiana wysokoSci osi4gnigtego dochodu stanowiqcego podstawg do przyznania

stypendium powinna by6 niezwlocznie zgloszona przez studenta do organu, kt6ry wydal

decyzig o przyznaniu stypendium (tj. - dziekana lub wydzialowej komisji stypendialnej

ds. student6w).
Przy ocenie sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta bierze sig pod uwagg

obowi4zek alimentacy.iny rodzic6w (opiekun6w prawnych) wobec dzieci, z zastrze|eniem

sytuacji okreSlonych w $ l8 ust. 4.

Fakl samodzielnego zamieszkiwania malZetistwa studenckiego lub studenta poza domem

rodzinnym nie zwalnia ich rodzin od obowiqzku alimentowania w okresie studi6w
Nie stanowi r6wnie2 podstawy do uznania dochodowoSci tych student6w za zerowq

s20
Student studi6w stacjonarnych znajdujqcy sig w trudnej sytuacji materialnej mo2e

otrzymywai stypendium socjalne w zwigkszonej \\TsokoSci z tytuiu zamieszkania

w domu studenckim lub w obiekcie innym ni2 dom studencki, jeZeli oodzienny dojazd

z nTie.lsca stalego zamieszkania do uczelni uniemoZliwialby lub w znacznym stopniu

utrudnial studiowanie.
Student studi6w stacjonamych w przypadku, o kt6rym mowa w ust. I, moZe otrzymywac

stypendium socialne w zwigkszonej wysoko5ci rcwnieZ z tytulu zamieszkania

z niepracuj4cym malZonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie

innvm ni2 dom studencki.



3.

4.

lJprawnionym do uzyskania stypendium socjalnego w zwigkszonej wysokoSci, o kt6rym
mowa w ust. I i 2, jest student, kt6rego doch6d na osobq w rodzinie nie przekracza

najniZszego przedzialu dochodowego ustalonego przez rektora zgodnie z $ 3 ust. 2 pkt l.
W prz-ypadkach, o kt<5rych mowa w ust. l-3, stypendium socjalne moZe zosta6 zwigkszone

nie wigcej niZ o 50o/o stawki ustalonej przez reklora dla najnizszego przedzialu

dochodowego. L,4czna miesigczna wysoko3d zwigkszenia stypendium z lytulu, o kt6rym
mowa w ust. I i 2 nie moZe by(, wy2sza niz 100yo stawki stypendium ustalonej przez

reklora dla najni Zszego przedztalu dochodowego.
5. Student zamieszkuj4cy w obiekcie innym niZ dom studencki do wniosku zai4cza

oSwiadczenie potwierdzaj4ce lakt zamieszkiwania w wynajmowanym lokalu.

2.

3.

5.

t.

Stypendium specjalne dla osrib niepelnosprawnych

$2t
Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych moze otrzymywa6 student z tytulu
niepelnosprawnoSci potwierdzonej orzeczeniem wlaSciwego organu.

Do wniosku, o przyznanie stypendium spec.ialnego student powinien dol4czyi orzeczenie

o stopniu niepelnosprawnoSci lub orzeczenie traktowane na r6wni z tym orzeczeniem.

Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych jest przyznawane nie dluZej niZ na

okres waZnoSci orzeczen\a potwierdzaj4cego niepeinosprawnoSi.
4. WysokoSi stypendium dla os6b niepelnosprawnych uzaleZniona jest

niepelnosprawnoSci okreSlanego w orzeczeniu.
W przypadku utraty waZnoSci orzeczenia o niepelnosprawnoSci

od stopnia

lub stopniu

l.

3.

4.

2.

niepelnosprawnoSci w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania

uprawnieri do stypendium specjalnego, student jest zobowi4zany do niezwlocznego

dostarczenia do dziekana (b4d2 wydzialowej komis.ii slypendialnej ds. studenttrw)

wniosku o ponowne przyznanie stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem w'ydanym

przez wlaSciwy organ.

Stypendium rektora dla najlepszych studentriw

822
Stypendium rektora dla najlepszych student6w moze olrzymywad studenl, kt6ry uzyskal

za rok studi6w wysokq Sredniq ocen lub posiada osi4gnigcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym.
Stypendium przyznawane jest przez odwolawcz4 komisje stypendialn4 ds. student6w na

pisemny wniosek studenta zlo2ony za poSrednictwem dziekanatu.
Student ubiegaj4cy sig o stypendium rektora dla najlepszych student6w w wigcej niZ
jednej z wymienionych w ust. I kategorii pomimo spelnienia kryteri6w przewidzianych
d la kazdej z nich moZe otrzymac tylko jedno stypendium - korzystnie.isze dla studenta.

O przyznanie stypendium, o kt6rym mowa w ust.l, student moZe ubiega6 siq nie

wczeSniej niz po zaliczeniu pierwszego roku studi6w, z zastrzezeniem DSa 4

O stypendium rektora dla najlepszych student6w moZe ubiegai sig student przyjqty na

picrwszy rok studi6w w roku zlo2enia egzaminu maturalnego, kt6ry jest laureatem

olimpiady migdzynarodowej albo laureatem lub finalist4 olimpiady przedmiotowe.i o

zasiggu og6lnopolskim, o kt6rych mowa w przepisach o systemie o6wiaty, jeZeli profiJ

olimpiady jest zgodny z obszarem, wiedzy, do kt6rego jest przyporz4dkowany kierunek

studi6w.

l0



5.

o.

l.

Studcnt, kt6ry spelnil warunki otrzymania stypendium rektora dla najlepszych student6w

na ostatnim roku studi6w pierwszego stopnia, moZe ubiegad sig o to stypendium na

pierwszym roku studi6w drugiego stopnia z zastrzezeniem.2e od daty ukohczenia studi6w
pierwszego stopnia do dnia rozpoczgcia studi6w drugiego stopnia nie uplyn4l czas dluZszy

ni2 rok kalendarzowy.
Sludent moze r6wnocze5nie otrzymywai stypendium rektora dla najlepszych student6w

i stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia. Otrzymanie tych stypendi6w nie wyklucza
prawa studenta do pozostalych Swiadczeri pomocy materi alnej otaz prawa do

otrzymywania stypendium przyznanego pr7,ez organy samorz4du terytorialnego oraz

pracodawcrlw, a tak2e pochodz4cego ze Srodk6w funduszy strukturalnych Unii

Europeiskiej. 
{ 2l

Stypendium rektora dla najlepszych student6w moZe otrzymad nie wigcej niz l0o/.

student<iw uczelni, w tym nie wigcej niZ 9% student6w uczelni, kt6rzy uzyskali za rok

studi6w wysok4 Sredni4 ocen, i nie wigcej ni2 170 student6w uczelni posiadaj4cych

osiqgnigcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie
migdzynarodowym lub krajowym.
Stypendium rektora dla najlepszych student6w mole otrzymac student, kt6ry spelnia

l4cznie nastgpuj4ce warunki :

l) zaliczyl kolejny rok studiow,
2) nie powtarzal roku studi6w poprzedzajqcego przyznanie stypendium, chyba 2e

niezaliczenie roku wynikalo z przyczyn zdrowotnych.

Q24
Sredni4 ocen ustala sig, obliczaj4c Sredniq arytmetycznE ocen z egzamin6w i ocen

koicolrrych z przedmiot6w niekoricz4cych sig egzaminem, uzyskanych w roku
poprzedzaj4cym rok przyznania stypendium, z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznych,

z zastrlezeniem. 7e uwzglgdnia sig oceng z egzaminu komisyjnego. pomija.i4c oceng

z egzaminu kwestionowanego w trybie przewidzianym Regulaminem studi6w

1.

2. Oblicza.iqc Sredni4 ocen, o kt6rej mowa w ust.l, nie bierze sig pod uwagg occn

z- nrzedmiot6w:

1.

l) nie ujgtych w kierunkowym b4dZ indywiduatnym planie studi6w,

2) ksztalcenia pedagogicznego realizowanego w ramach Centrum Edukacji lJstawicznej.

s2s
Dziekanat sprawdza i potwierdza na wniosku stypendialnym Sredniq ocen student6w,

kt6rzy zloZyli wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych student6w

z tytulu uzyskania wysokiej Sredniei ocen.

SpoSr6d stuclent6w, kt6rzy zlo|yli wnioski odwolawcza komisja stypendialna ds

student6w wylania student6w z najwy2sz4 Sredni4 ocen, stanowi4cych nie wigcej niZ 9%

student6w uczelni, z zachowaniem nastgpuj4cych zasad:

l) jezeli uynikiem wyliczenia 9%o liczby student6w uczelni jest liczba niecalkowita,
zaokr4gla sigjE do liczby calkowitej z zachowaniem zasady,2e liczba la nie moZe byi
wy2sza niL 9%o liczby student6w uczelni,

2) je?.eli wSr6d os6b z najwylszq Sredni4 ocen ostatnie miejsca za.imuj4 osoby' kt6re

uzyskaly tak4 samE Sredni4 ocen, a zaltczenie wszystkich tych os6b do grupy

student6w z nalwylsz4 Sredniq spowodowaloby przekroczenie ustalonego limitu' do

grupy student6w z naiwyZsz4 Sredniq ocen nie zalicza si7 aadnej z tych os6b.

2.

ll



t.

2.

Q26
Rektor (bqd2 odwotawcza komisja stypendialna ds. student6w) rozpatruje wnioskr

o stypendia rektora dla najlepszych student6w z tytutu posiadania osi4gnigi naukowych.

artystycznych lub wysokich wynik6w sportowych we wsp6lzawodnictwie
migdzynarodowym lub krajowym, przyznaj4c za udokumentowane osi4gnigcia i wyniki,
uzyskane w roku poprzedzaj4cym rok przyznania stypendium. punkty zgodnie z zasadami

okreilonymi w I 27.
Po ustaleniu punktacji uzyskane.i przez wszystkich wnioskodawc6w rektor (b4d2

odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w) wylania grupg student6w, kt6rzy

uzyskali najwyZsz4 liczbg punkt6w (nie mniej jednak niZ 40 pkt), stanowi4cq nie wigcej

niZ l%o student6w uczelni z zachowaniem nastgpujqcych zasad:

l) .iezefi rynikiem wyliczenia lo/o liczby student6w uczelni jest liczba niecalkowita'
zaokr4gla sig j4 do liczby calkowitej z zachowaniem zasady,2e liczba ta nie moZe byd

wryZsza ni2 1Vo liczby student6w uczelni,
2) .iezeli w5r6d os6b z najwryZsz4liczb4 punkt6w ostatnie miejsca zajmuj4 osoby, kt6re

uzyskaly tak4 sam4 liczbg punkt6w, a zaliczenie wszystkich tych os6b do grupy

studcnt6w z najwylsz4 punktacj4 spowodowaloby przekroczenie ustalonego limitu. do

grupy studentow z najwyizszq liczb4 punkt6w nie zalicza sig 2adnej z tych os6b.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla nailepszych student6w z tytulu posiadania

wysokich wynik6w spo(owych wymaga zaopiniowania ptzez Prezesa Zarz4du Klubu

Llczef nianego Akademickiego Zwt4zku Sportowego Uniwersytetu w Bialymstoku.

q27

3.

l. Za osi4gnigcia naukowe uprawniajqce do ubiegania sig o stypendium rektora dla

najlepszych student6w z tytulu posiadania osiqgnigi naukowych uznaje sig:

l) publikacje naukowe - do 30 pkt,
2) czynny udzia] w konf'erencjach naukowych - do 20 pkt,

3) nagrody i wyr62nienia uzyskane za ptace naukowo-badawcze w konkursach - do 20

pKr.

4) udzial w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez .iednostkq uczelni

macierzystej lub realizowanych w ramach wsp6lpracy z innymi oSrodkamr

akademickimi (naukowymi), w tym zagranicznymi - do l0 pkt,

5) aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych przez kolo

naukowe - do 10 pkt,
6) inne osi4gnigcia naukowe -do l0 pkt.

2. Za osi4gn\gcia artystyczne uprawniajqce do ubiegania sig o stypendium rektora dla

naj lepszych studenl6w uznaje sig:

l) nagrody i wyr62nienia uzyskane indywidualnie i grupowo w konkursach, przegl4dach.

festiwalach o zasiggu:
a) migdzynarodowym i krajowym - do 40 pkt,
b) regionalnym - do 20 pkt,

2) wlasny dorobek aftystyczny prezentowany na fbrum regionalnym, og6lnopolskim,
migdzynarodowym (podczas festiwali, koncert6w, wystaw malarskich, wieczorow
poetyckich, itp.) - do 20 pkt,

3) udzial w wystgpach zespolu artystycznego reprezentuj4cego Uniwersytet - do 20 pkt'
4) inne osiqgnigcia artystyczne na szczeblu co najmniej regionalnym - do 20 pkt.

3. Za wysokie wyniki sportowe uprawniaj4ce do ubiegania sig o stypendium rektora dla

naj lepszych studentow uznaje sig:

l2



I ) udzial w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Swiata, mistrzostwach Europy,

uniwersjadach. akademickich mistrzostwach Swiata, akademickich mistrzostwach
Buropy lub zawodach tej samej rangi dla os6b niepelnosprawnych - do 40 pkt,

2) zajgcie w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach
Polski szk6l wyLsz.ych lub zawodach tej samej rangi dla os6b niepelnosprawnych:
a) miejsca I - lll - do 40 pkt,
b) miejsca IV - VI - do 30 pkt,
c) miejsca VII X - do 20 pkt,

3) zajgcie od pierwszego do pi4tego miejsca w innych zawodach sportowych o zasiggu

co najmniej regionalnym jako czlonek reprezentacji Uniwersytetu - do 20 pkt.

$28
W przypadku rozpatrywania przez rektora (b4d2 odwolawczq komisjg stypendialn4 ds.

student6w) wniosk6w o ponowne rozpalrzenie sprawy, dotycz4cych stypendium rektora dla
najlepszych student6w, nie stosuje sig zasady okreSlonej w $ 23 ust. l.

$2e
W marcu kaZdego roku wydzialy prowadzqce studia przemienne przeprowadzaj4 ponownE

kwalifikacjg student6w tych studi6w, ubiegaj4cych siE o stypendia rektora dla najlepszych
student6w. W tym terminie stypendia dla najlepszych student6w mog4 zostai przyznane

studentom studi6w przemiennych w liczbie nie wigkszej niZ w paidzierniku. Stypendia mog4
otrzymai studenci spelniajqcy kr1'teria ustalone dla grupy najlepszych student6w kierunku
studi6w w pa2dzierniku. Rektor (bqdZ odwolawcza komisja stlpendialna ds. student6w)
przyznap stypendia z zachowaniem zasad ustalonych w $ 25.

$30
l. Studentowi ostatniego roku studi6w, kt6remu przyznane zostalo stypendium rektora dla

najlepszych student6w, koticz4cemu studia przed terminem okreSlonym w planie studi6w.
na pisemny wniosek zaakceptowany przez rektora, pozostala do wyplaty kwota
stypendium moze zostai wyplacona jednorazowo przed dat4 ukoficzenia studiow.
Wniosek powinien zostat zlo4ony nie p62niej niz 30 dni przed wyznaczon4 datq

ukoriczenia studi6w, za poSrednictwem wlaSciwego dziekanatu.
2. Studentowi koficz4cemu studia przed terminem okreSlonym w programie studi6w

przyznane stypendium socialne i specjalne dla os6b niepelnosprawnych przyslugu.ie

w zmniejszonej wysoko5ci - proporcjonalnie do liczby dni, w kt6rych student posiadal
uprawnienia do otrzymywania tych Swiadczeri.

Zapomoga

ti 3l
l. Zapomoga 1o riwiadczenie jednorazowe przyznawane studentowi, kt6ry z prz.yczyn

losowych znalazl sig w prze.jSciowo w trudnej sltuacji materialnej spowodowanej:
I ) Smierci4 czlonka najbli2szej rodziny,
2) dlugotrwal4 chorob4 studenta, jego dziecka lub czlonka naibli2szej rodziny

pozostaj4cego we wsp6lnym gospodarstwie domowym,
3) poZarem, powodzi4 lub inn4 klgsk4 zywiolow4,
4) innym zdarzeniem losowym powoduj4cym pogorszenie sig sytuacji materialncj

studenta (nieprzewidywatnym b4d2 trudnym do przewidzenia, niezaleZnym od woli
studenta).

2. Zapomogg student moze otrzymai dwa razy w roku akademickim z zasrrzezeniem, ze

zapomogg z tytulu tego samego zdarzenia moze otrzyma6 tylko raz.
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3. Wniosek o zapomogg wraz z dokumentami potwierd zaj4cymi opisane we wniosku
zdarzenie student powinien zloLy(, nie p6zniej ni2 w terminie dw6ch miesigcy od dnia

powstania okoliczno5ci o kt6rej mowa w ust. I .

Wz6r wniosku o przyznanie zapomogi stanowi Zal4cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

$32
I . Utrata prawa do pomocy materialnej nastgpuje w wyniku:

1) ukorlczenia studi6w, \. zlozen\a egzaminu dyplomowego.
2) prawomocnej decyzji o skreSleniu z listy student6w,
3) zloZenia pisemnej rezygnacji ze studi6w,
4) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach studenta.

5) uzyskania pomocy materialnej z tego samcgo tytulu na innej uczelni,
6) Smierci studenta.

2. W przypadku wystqpienia okolicznoSci o kt6rych mowa w ust l, przyznane stypendtum
jest wyplacane studentowi za dany miesiqc w zmniejszonej wysokoSci proporc.ionalnie

do ticzby dni, w kt6rych student posiadal uprawnienia do otrzymywania tych Swiadczeh.

3. Przywr6cenie wyplaty Swiadczeri pomocy materialnej, w sytuacji przywr6cenia

utraconego statusu studenta lub zakoriczenia okresu zawieszenia w prawach studenta jest

mozliwe na podstawie ponownego zlo2enia wniosku stypendialnego i otrzymania decyz.li

o przyznaniu stypendium.
4. W przypadku przedluZenia okresu trwania studi6w z powodu niezaliczenia seminanum

dyplonrowego/niezlozenia w terminie pracy dyplomowej student traci prawo do

Swiadczen pomocy materialnej.
5. Student przebywaiqcy na urlopie nie mo2e ubiegai sig o Swiadczenia z funduszu pomocy

materialnej, z wyl4czeniem stypendium rektora dla najlepszych student6w.

6. Student przebywaj4cy na urlopie nie traci prawa do ptzyznanych, przed uzyskaniem

zgody na urlop, Swiadczefr pomocy materialnej.

Miejsca w domach studenta

Q33
l. Student moZe ubiegai sig o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to

przysluguje r6wnieZ mal2onkowi i dziecku studenta.
2. Pierwszeristwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysluguje studentowi,

kt6remu codzienny doiazd do uczelni uniemozliwia lub w znacznym stopniu utrudnia

studiowanie i kt6ry znajduje sig w trudnej sytuacji materialnej.
3. Decyz.je w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim w ramach limitu. o kt6rym

mowa w $ 3 ust. 2 pkt 6, podpisuje dziekan.
4. Wniosck o przyznanie miejsca w domu studenckim. stanowi4cy Zalqcz'nlk nr 6 do

niniejszego Regulaminu student kontynuuj4cy studia sklada w terminie do 30 czerwca. a

kandydat przyjgty na studia w terminie do 25 wrzeSnia.

5. Mie.isca w domu studenta cudzoziemcom oraz studentom przyjeZdZaj4cym do lJwR
w ramach wymiany przyznaje dziekan z rezerwy mie.isc posiadancj w ramach

przyznancgo wydzialowi limitu.
6. Szczeg6lowe zasady kwaterowania, odplatno5ci oraz przepisy porz4dkowe zapewnia.i4ce

prawidlowe funkcjorrowanie dom6w studenta okreSla Regulamin Dorn6w Studenta

Uniwersy4etu w Bialymstoku.

$34
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 1 pazdziernika 2014 roku.
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l.

2.

3.

4.

5

o.

Zalq.z']'ik N I

do Rerulaminu przyznawania i wyplacania (wiadozcn po'nocy Dalctialnel
sl dentom Unrwersytelu w Bralymnoku
wprosadzony Zaz4dzenie'n rr l7 Rck(ora Uniwcrsylelu w Biallmsloku
z dnia I paidzrenlika 2014 r

I)ala wnhstr tlD'osku na osobe w rodzinic sludcnl.

(DodDrs. orcalla rlncownika dzickanartr) rd,l, nNlnB i Dieztka Dracown'ka dz'ekanalu)

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Student6w

Wydzialu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

w roku akademickim ..,..... ... ...

wtaSciwe zakreSl X

iI SOCJALNECO

Ll socJALNEGO W ZWIqKSZONEJ WYSOKOSCI Z TYTULU ZAMIESZKANIA W DOMU

STUDENCKIM LUB W OBIEKCIE INNYM NIZ DOM STUDENCKI

ll socJALNEGo w zwl[KszoNEJ wYsoKoScl z TYTULU ZAMIESZKANIA z NtEPRACUJACYM

MALZONKIEM LUB DZIECKIEM STUDENTA W DOMU STUDENCKIM LUB W OBIEKCIE INNYM

NIZ DOM STUDENCKI

Imig i nazwisko studenta,&i:

Adres zamieszkania: .......................

Numer telefonu; E-mail:

Nr albumu:

Kierunek: ........... Rok studi6w:

Forma studi6w: l-j stacjonarne O niestacjonarne (wla$ciwe zakreslii X)

! ll stopnia ! jednolite magisterskie (wla6ciwe zakre6lii X)7.

8.

Studia: ! Istopnia

Dane dotycz4ce studenta ijego rodziny

9

Lp ImiQ i nazwisko
Stopieti

pokrewief stwa

Data

urodzenia

Miejsce nauki, zatrudnienia

(inne 216dlo utrzymania)

wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

ProszE o dokonanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na konto:

ff konta



10. Przyjmujg do wiadomo6ci, Ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jesl zlolenie o6wiadczenta

o niepobieraniu Swiadczeir z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednym kierunku studiow.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Il. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji

Stypendialnej ds. Studentow Uniwersytetu w Bialymstoku

(czytelny podpis wnioskodawcy)

12. Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wyra2am zgodg na przetwarzani€ przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawartych w niniejszym wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach

i;;,;;; ilp;. ; ;;";k;;,,:;;

ti Do wniosku zal4czam nastgpujqce dokumenty, w kt6rych zawarle s4 infonnacje pozwalajqce okreSlii

sytuacjq materialnq mojej rodziny oraz wyliczyi miesigczny doch6d netto przypadaj4cy na osobq w mojej

rodzinie* (wlaiciwe zakre6lii X):
zaSwiadczcnia z urzgdu skarbowego czlonk6w rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegaj4cym

opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia26 hpca l99l r. o podatku

dochodowym od os6b fizycznych osiEgniQtym w roku kalendarzowym poprzedzaj4cym okres zasilkowy ,

za6wiadczenia sq obowiqzkowe dla wszystkich pelnoletnich, w momencie skladania wniosku, czlonk6w

rodziny, wz6r zaSwiadczenia stanowi zalqcznik numer I do wniosku;

oswiadczenia cz.lonkow rodziny studenta i studenta rozliczai4cych si9 na podstawie przepisow o

zryczaltowanym podatku dochodowyrn od niektorych przychod6w osi4ganych przez osoby tizyczne o

dochodzie osi4gnigtym w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkowy; wz6r oswiadczenia

stanowi zalqcznik numer 2 do wnioskul

o6wiadczenia czlonk6w rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegaj4cym opodatkowaniu

podatkiern" dochodowyrn od os6b fizycznych osi4gniEtym w roku kalendarzowym poprzedzai4cym okres

zasi{kowy wraz z dokumentami potwierdzaiqcymi wykazane w oswiadczeniu dochody (np. MoPS.

FA, KRUS, ZUS), wz6r oswiadczenia stanowi zal4cznik numer 3 do wniosku i zawiera katalog dochod6w,

ktore powinny byc wliczane do dochodu;

zaswiadczenia czlonk6w rodziny studenta i studenta zawierai4ce informacjq o wysokosci skladek na

ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj4cym okres zasilkowy (np ZUS' KRUS);

zaswjadczenia sq niezbgdne dla kazdego, kto posiada{ doch6d; obowiqzuje wzot zaiwiadczenia wydany

przez wlaSciwy urz4d,

zaiwiadczenic wlasciwego organu gminy, nakaz platniczy o wielkodci gospodarstwa rolnego wyraZonej

w hektarach przeliczeniowych o96lnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzai4cym okres

zas il kowy ; obow i4z uje w z6r zalwiadczenia wydany przrz wla6c iwy urzq d :

umowg dzierzawy - w przypadku oddania czgsci lub calosci znajdujqcego sig w posiadaniu rodziny

gospodirstwa rolpigo w dzierzawg, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepis6w o ubezpieczeniu

spolecznym rolnik6w, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierZawQ w zwiEzku z pobieraniem rcnty

oire5lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich ze Srodk6w pochodz4cych z Sekcji

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Cwarancji Rolnej,

umowQ zawartq w formie aktu notarialnego o wniesieniu wklad6w gruntowych - w przypadku

wniesienia gospodarstwa rolnego do uZytkowania przez rolnicz4 sp6ldzielnig produkcyjnq,

otfpis podlegaj4ccgo wykonaniu orzeczenia s4du zasqdzajqcego alimenty na rzecz os6b w rodzinie lub

poza rod,zin4 lub odpis protokolu posiedzenia zawierajqcego tre36 ugody sqdowej' lub odpis

iatwierdzonej przez sqd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiqzujEcych do alimentow na rzecz

os6b w rodzinie lub poza rodzin4 (wla6ciwe oodkreSli6),

przekazy lub przelewy pienigine dokumentui4ce wysokosi zaplaconych aliment6w, jezeli czlonkowie

iodriny sq zobowi4zani orzeczeniem s4du, ugod4 s4dow4 lub ugod4 zawart4 przed mediatorem do ich

placenia na rzecz osoby spoza rodziny,
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymala alimentow albo otrzymala je w wysokosci nizszej od

ustalonej w orzeczeniu sqdu, ugodzic s4dowej lub ugodzie zawafte.i przed mediatorem;

- zrswiadczenie organu prowadzqcego postQpowanie egzekucyjne o calkowitej lub czgSciowej

bezskutecznosci egzekucji alinrent6w, a takze o wysokosci wyegzekwowanych alimenlow, lub

- informacjg wlaiciwego sedu lub wlagcilvej instytucji o podjgciu przez osobg uprawnion4 czynno5ci

zwi4zanych z wykonaniem tytulu wykonawczego za granicq albo o niepodjgciu tych czynno6ci, $
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szczegdlnosci w zwi4zku z brakiem podstawy prawnej do ich podjgcia lub brakiem moZliwo3ci wskazania

przez osobg uprawnion4 miejsca zamieszkania dluznika alimentacyjnego za granic4, jezeli dluznik

zamieszkule za granic4 ,

dokument okreslaj4cy datg utraty dochodu oraz miesigcmq wysokosd utraconego dochodu czlonka rodziny

studenta i studenta, (miesigczny doch6d mo2emy zastqpii dochodem rocznym),

dokument okre6laj4cy wysokosi dochodu uzyskanego przez czlonka rodziny studenta lub studenta oraz

liczbe miesiecv, w ktorych doch6d byl osi4gany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym

poprzedzaj4cyrn okres zasilkowy (rok akademicki),

dokument okreSlaj4cy wysokosi dochodu uzyskanego ptzez czlonka rodziny z miesi4ca nastgpui4ccgo po

miesi4cu, w ktdrym doch6d zostal osiEgnigty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym

poprzeclzaj4cym okres zasilkowy (rok akademicki),;
decyzjg Funduszu Alimentacyjnego o przymaniu Swiadczei z Funduszu i ich niesigcznej wysokosci oraz o

wysokoSci Swiadczeri wyplaconych w roku poprzedzajqcym rok akademicki;

odpis zupelny lub skr6cony akt6w zgonu rodzic6w lub odpis podlegajqcego wykonaniu orzeczenia sqdu

zas1dzajqcego alimenty lub odpis protokolu posiedzenia zawieraj4cego treSi ugody sqdowej, lub odpis

zatwierdzonej przez s4d ugody zawarlej przed, mediatorem zobowi4zujqcych do aliment6w - w przvpadku

osobv uczacei sie:

karte pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywajEcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie zezwolcnia na osiedlenie sig, zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego Wsp6lnot

Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwiEzku z okolicznodci4, o

kt6rej mowaw art,53 ust. I pkt l3 ustawy z dnia 13 czerwca2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z20ll r. Nr

264, poz. l5':-3 oruz z2Ol2 r. poz. 589 i 769), lub w zwiqzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej

statusu uchodzcy lub ochrony uzupetniaj4cej;

odpis prawomocnego orzeczenia sqdu orzekaj4cego rozwod lub separacjg albo odpis zupelny lub skrdcony

aktu zgonu malzonka lub rodzica dziecka - w orzvoadku osobv samotnie wychowuiacei dziecko;

odpis zupelny aktu urodzenia dziecka - w przvpadku edv ojciec jest nieznany;

odpis prawomocnego orzeczenia s4du oddalajqcego pow6dzwo o roszczenie alimentacyjne;

orzeczenie s4du zobowi4zujqce jednego z rodzicdw do ponoszenia calkowitlch kosztow utrzytnania

dziccka;

odpis prawomocnego postanowienia s4du orzekajqcego przysposobienie lub za6wiadczenie s4du lub

o6rodka adopcyjnego o prowadzonym postgpowaniu sqdowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

orzeczenie s4du o powolaniu opiekuna prawnego dziecka;

orzeczenie o niepclnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawno6ci czlonka rodziny studenta lub studenta

powyzej l8 roku rycia, o ile nie ucz4 sig i pozostajE na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.

zaSwiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego czlonka rodziny studenta i okresie na jaki

zostal on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;

zagwiadczenie o uczgszczaniu do szkoly lub szkoly wyzszej rodzeristwa lub dzieci wnioskodawcy do 26

roku Zycia;

odpis skr6cony aktu urodz€nia rodzeistwa lub dzieci do l8 roku Zycia, w przypadku nieuczgszczania do

szKoiy;

zaSwiadczenie o wysokosci dochod6w czlonka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeSli osiqgn4l

on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiei w roku kalendarzowym, z kt6rego ustata si9 doch6d;

inne dokumenly niezbgdne do ustalenia prawa do ponocy materialnej na uczelni.

l)okumcnt)- kt(ire nalcTy zloryi w oryginale

Pouczenic:
Kopie dokument6w niczbgdnych do przyznania stypendi6w i zapom6g uwierzylelnia organ wlaicltvy prorvadzqcl'

pu,t"po*nn,. ru .prnruie (pracotvnik WKS ds. Student6w przyimuj4cy dokumcnty), notariusz lub inslytucia. kt6ra dokumenl

\\.'"dala

OSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANTE STYPENDIUM SOCJALNECO

(wlaSciwe zakre6lii)

OSwiadczam, ze:

L Nie zlozylcm (arn) wniosku o przyznanie Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej dla student6w na innej

uczelni niZ Uniwersytet w Bialymstoku inie ubiegam sig o stypendia izapomogi z ww. funduszu na innym

* :1"10:::i 
r,,,*, ii",,,*"t.

2. Ukoriczylerr(am) studia / nie ukoiczylerr(am) studi6w (niepotrzebne skreilit)



3.

7.

5.

a) drugiego stopnia /jednolite studia m agislerskie (niepotrzebne skteilit)

Ukoficrylem (am) studia / nie ukoriczylem(am) studi6w (niepotrzebne skreilit)

a) pierwszego sropnia ...............,. -.,i 

" 
)in."ri"i

RownoczeSnie jestem studentem(kE) kierunku studi6w:

" 
i,d)i,,1),,,i, ; ;;;;;,;i

Jestem / nie jestem kandydatem na Zolnierza zawodowego, Zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem sfuzb

paistwowych (niepotrzebne skreilii).

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczen pomocy materialnej studentom

Uniwersytetu w Bialymstoku.

ZobowiEzujg si9 do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczen z funduszu Pomocy materialnej

Podane przeze mnie informacje i zal4cznne dokumenty sq prawdziwe, jestem Swiadomy(a)

odpowiedzialnosci k arnej za falszywe zez\ania z at1.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy

(Dz- U. Nr 88, poz.553 zp6h. zm.) oraz odpowiedzialno6ci cywilnej z an. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia

I964 r. Kodeks cyrvilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm.) za szkodg wyrzqdzon4 niezgodnym z Prawdq
oSwiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



Zalqcznrk nr I
do wniosku o przyznanic
stypendium socjalnego

WZOR

zAswrADczENlE z uRzqDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZT ONKA RODZINY
PODLEGAJACYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH
NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 27, 3Ob, 3OC i 3OE USTAWY Z DNIA 26 LIPGA 1991 T'

o PoDATKU DOCHODOWYM OD 0568 FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 20',t2 t. POZ.36',t,Z P62N. ZM.l,

OSIAGNIETYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASITKOVVY

DANE

W roku podalkowyF.'1) doch6d'r wyniosl ........ ...... .. zl gt,
2) podatek nalezny wyni6sl ............. .. zl .... . gt,

3) skladki na ubezpieczenia spoleczne odliczone od dochodu wyniosly .. . . zl . gr

(pieczQc urzqdowa) (podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska sluZbowego)

') W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podaC numer dokumentu potwierdzajqcego

lozsamosc2) Wypelnic w przypadku lqcznego rczliczania siQ malzonk6w z osiEgnistego dochodu
3) priych6d pomntejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o skladki na

ubezpieczenia sPoleczne
i zdrowotne oraz bez pomnlejszania o nalezny podatek dochodowy



Zal4cznlk nr 2
do wniosku o przyztanie
stypendium socjalnego

( rie i nrr*i;ko crionl" .Jtinvl

oSwrADczENtE czLoNKA RoDzlNY RozLlczAJAcEGo slE NA PoDsrAWlE PRzEPlsOw

O ZRYCZALTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTORYCH PRZYCHODOW

oSfAGNTETYCH PRZEZ OSOBY FTZYCZ,NE O DOCHODZIE OSIAGNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASITKOWY

Oswiadczam, 2e w roku kalendazowym ...... .. uzyskalam/uzyskalem doch6d z

dzialalnoSci

opodatkowanej w formie:
(zakresliC odpowiedni kwadrat)
d ry czaltu ewidencjonowanego,
d karty podatkowej.
1 Dochod po odllczeniu kwot z pozycji 2-4 wyni6sl .. ... 21 . . gr'
2 Nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne wyniosly zl - --- -. gt-

3. Nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosly ..... ....... ... .. . 21 .. . gr'

4 Nalezny zryczaftowany podatek dochodowy wyni6sl zl .....-gr.

Oswiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialnoSci karnei za zlozenie

f alszywe g o ogw i a dc ze n i a

(miejscowose , data) (podpis czlonka rodziny skladajacego oswiadczenie)



Zal4cznrk nr 3

do wniosku o przyznanle

stypendium socjalnego

ii.i. i *.*iJ.o 
"tiont 

a toJtinv)

oSwrADczENrE cztoNKA RoDzlNY o DocHoDzlE NIEPoDLEGAJAGYM oPoDATKowANlu

PODATKIEM DOCHODOWYM OD 0568 FIZYCZNYCH, OSIAGNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASILKOVVY

Oswjadczam, ze w roku kalendarzowym .

w wysokosci ..........i.. .... zl ................ . gr z tytulu:
'l)gospodarstwa rolnego') - .. zl (powierzchnia gospodarstwa w ha
przeliczeniowych .. . ... ........);
2)
1\.
4)
/pkt

Oswiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialnoSci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.

iri"j..o*ote , o"t") (poaprs cztont<a rooiiny sfladajacego oswiadczenie)

't 12 x przeciQtna liczba ha pzeliczeniowych w roku kalendarzowym Pop(zedzajqcym okres

zasIKowy
x kwota miesrecznego dochodu z t ha przeliczeniowego oglaszana w drodze obwieszczenia przez

Prezesa Gl6wnego
Urz?du Statystycznego.

Pouczenie
oswradczenie obejmuje nastgpujqce dochody w zakresie niepodlegajEcym opodatkowaniu podatkiem

dochodowym (arl.3 pkt I lit. custawyzdnia28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz U.z2006r Nr
'139, poz 992, z p62n. zn.)):

- renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych iwojskowych oraz ich rodzin,

- renly wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin ptzyznane na zasadach okreslonych w
przepisach o zaopatrzentu inwalidOw wojennych iwojskowych oraz ich rodzrn'

- swiadczenia pienig2ne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przepisach o swiadczeniu pieniQznym i

uprawnreniach przyslugujqcych zolnierzom zastgpczej sluzby wojskowei przymusowo zatrudnianym w

kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach rud uranu i batalionach budowlanych'
- dodatek komb;tancki, ryczalt energetyczny idodatek kompensacyjny okre6lone w pzepisach o kombatantach

oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych iokresu powojennego'

- Swiadczenie pienigzne okreslone w przepisach o swiadczeniu pienigznym przysfugujqcym osobom

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach ptacy ptzez lll Rzeszg NiemieckE lub

Zwiqzek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, ktore utracily wzrok w wyniku dzialan w latach '1939- 1945 lub

eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypalow i niewybuchow'
- reniy inwaldzkie z tyiulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane ptzez ofiary wojny oraz

czlonk6w ich rodzin, renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstalo w zwtqzku z przymusowym

pobytem na robotach w lll Rzeszy Niemieckiei w latach 1939-1945, oltzymywane z zagtanicy '
- zasiiki chorobowe okre6lone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz w przepisach o

_ 
systemieubezpieczenspolecznych,

zqdow pairstw obcych. organizacjl
h pochodzEce ze Srodkow bezzwrotnej
o um6w zawartych z tymi pailstwami'

w, wlasciwego ministra lub agencje zqdowe, w tym
odkdw jest dokonywane za posrednictwem podmiotu

upowaznionego do rozdzielania srodk6w bezzwrotnej pomocy zagtanicznei na rzecz podmiotow, kt6rym ma

slu2yc ta pomoc,
- nale2no6ci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium os6b flzycznych majEcych miejsce zamleszkania na

terytorium Rzeczypospolrtej Polskrej, pzebywajEcych czasowo za granic4 - w wysokosci odpowiadajqcej

r6wnowa(odci Oiet z tytutu podro2y slu2bowej poza granicami kraju Ustalonych dla pracownikow



nale2nosci pieniezne ze stosunku slu2bowego otrzymywane w czasie sluzby kandydackiej przez

funkcjonariuszy Policji, Pairstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu obliczone za
okres, w kt6rym osoby te uzyskaly dochod,

- dochody czlonkow rolnrczych spoldzrelni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej spdldzielnl
produkcyjnej, pomniejszone o skladki na ubezpieczenia spoleczne,

- alimenty na rzecz dziecr,
- stypendra doktoranckie i habilitacyjne ptzyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2OO3 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65, poz. 595, z p62n zm \
stypendia doktoranckie okre6lone w art 200 uslawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz U.z2012t poz.572,742 i 1544), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 cze(wca
2O1O r. o sporcie (Dz U Nr'127, poz.857, z p6in zm\ oraz inne stypendia o charakterze soclalnym
przyznane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, otrzymywanych przez osoby

wykonuiEce czynnosci zwiEzane z pelnieniem obowiEzkdw spolecznych i obywatelskich,
- nalezn06ci pieniQZne otrzymywane z tytulu u/ynajmu pokoi goScinnych w budynkach mieszkalnych polozonych

na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom pzebywaiqcym na wypoczynku o2z uzyskane z
tytulu wy2ywienia tych os6b,

- dodatkr za tajne nauczanie okre6lone w ustawie z dnia 26 stycznra 1982 t. - Katla Nauczyciela (Dz U z 2006
r Nr 97, poz 674, z p62n. zm),

- dochody uzyskane z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej

strefy ekonomicznej okre6lonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty preniezne za deputaty wgglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i

prywatyzacJi przedsiebrorstwa pailstwowego "Polskie Koleje Paistwowe",
- ;kwiw;lenty z tytulu prawa do bezplatnego wegla okreslone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa wqgla

kamiennego w lalach 2003-2006,
- Swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granice Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zaplacone za gtantcE

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz skladki na obowiqzkowe ubezpieczenia spoleczne i

obowiazkowe ubezpieczenie zdrowolne,
- renty okreSlone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze Srodk6w pochodzEcych z Sekcji

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

obszarow wiejskich z udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w

Wrejskich,
- zaliizkg atimentacyjnq okreslonq w przepisach o postgpowaniu wobec dluznikow alimentacyjnych oraz

zaIczce alimentacylneJ,
- Swiadczenra pieniezne wyplacane w pzypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w
- pomoc materialnE o charakterze socjalnym okre6lonq w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o

systemie oswiaty (Dz. u z 2oo4 r. Nr 256, poz 2572, z p62n zm) oraz pomoc materialnq okreslonq w art.

i73 ust 1 pkt 1,2 i8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1,2i4ian 199a ustawyzdnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o

szkolnictwie wyzszym

Stypendra, o kt6rych mowa w pouczeniu, kt6re powinny by6 wykazane jako dochod niepodlegajEcy

opodatkowaniu to m in :

1j stypendia doktoranckre i habilitacyjne ptzyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
2) ptzyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2QQ5 r. - Prawo o szkolnictvvie wyzszym,

a) stypendia doktoranckie, okreslone w art 200 ww. ustawy
b) stypendra o charakteze socjalnym i zapomogi, takie Jak:

- stypendia dotyczEce student6w, okreslonew art 173ust lpkt1'2i8ww ustawy,

- stypendra dotyczqce doktorant6w, okreslone w art 199 ust 1 pkt 1 , 2 i 4 vvw. ustawy,

- pomoc materialna dla doktorant6w ptzyznawana zgodnie z art 199a ww ustawy przez Jednostl(l
samorzEdu terytorialnego na zasadach okre6lonych w art 173a ww. ustawy'

3) stypendia sportowe pzyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czeN'lca 2010 r' o sporcie,

ai stybendium szkolne oraz zasilek szkolny (tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym) wynikajqce

z ustawy z dnia 7 wtzeSnia199'l r o systemie oswiaty,

Oswiadczam, 2e zapoznalam/zapoznalem siQ z powyzszym pouczeniem

zatrudnronych w paistwowych lub samorzEdowych jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 2'1 , poz. 94, z Po2n. zm),
natezno6ci pienrQzne wyplacone policjantom, 2olnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i

jednostek policyjnych u2ytych poza granicami panstvva w celu udzialu w konflikcre zbrojnym lub wzmocnienia

sil paistwa albo paistw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

a takze naleznosci pieniezne wyplacone zolniezom, policjantom, celnikom ipracownikom pelniecym funkcje

obserwatorow w misjach pokojowych organizaqi migdzynarodowych i sil wielonarodowych,

(miejscowoSi, data i podpis osoby skladaJacej oswiadczenie)



Z,alqcmtk N 2
do Resulaminu puyznawaniai sfplacan'a
swiadczen pomocy malcrlalDej
shdetrtom UDiwersytclu w BialyDxlokn
wprowadzony Zazadzenicm 'r l?
R€ktora UniweGytet w Bmlyrnstokn
z dnia I pazdzrern'ka 2014 r

(podpis, pi€cz4tka pracoMika dzekanalu)

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Student6w

Wydzialu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

w roku akademickim ... ... .........

L Imig i nazwisko studenta/ki:

2. Adreszamieszkania:.........---....

3. Numer telefonu: . . . ... ... ... ... ... ... E-mail: ... . . . ... ... ..

4. Nr albumu:

5. Kierunek: .... Rok studi6w:

6. Forma studi6w: llstacjoname ! niestacjonarne (wlasciwe zakreslid X)

7. Studia: ! I stopnia ! II stopnia ! jednolite magisterskie (wlasciwe zakreSlii X)

8. Proszg o dokonanie przelewu kwoty przfmanego stypendium na konto:

nf Konta

przyjmujg do wiadomodci, ze warunkiem wyplaty przyznanego 6wiadczenia jesl zlozenie oiwiadczenia

o niepobieraniu Swiadczei z funduszu pomocy materialnej na wigcej ni2jednym kierunku studi6w.

Bialystok, dnia
(czytelny PodPis wnioskodawcY)

\,lyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji

Stypendialnej ds. Student6w.

(czytelny podpis v''nioskodawcy)

I l- Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych \\yrd)am zgodQ na przelularzanie przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach.

(czytelny podpis wnioskoda\tcy)

12. Do wniosku zalqczam (wla6ciwe zakre6lid X):

n orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci"

I orzeczenie traktowane na 16wni z orzeczeniem o stopniu niepelnosprawno6ci'

* w przypadkLl kopii dokumenLdw wymagane jest idr potwierdzenie za zgodnosc z oryginalcnl

9

t0.



OSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
SPECJALNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

(wlaSciwe zakreSlii)

OSwiadczam.2e:

l. Nnie zto2ylem (am) wniosku o przyznanie Swiadczei. z funduszu pomocy materialnej dla student6w na innej

uczelni niZ Uniwersytet w Bialymstoku i nie ubiegam sig o stypendia i zapomogi z ww. funduszu na innym*ilii-llli 
tuo;,ri,,*,t

2- Ukoiczylem(am) studia / nie ukonczylem(am) studtlw (niepotrzebne skrellit)

b) drugiego stopnia / jednolite studia magisterskie (niepotrzebne skreilit)

3. Ukoriczylem (am) studia / nie ukoiczylem(am) studi6w (niepotrzebne skreilii)

a) pierwszego srop"1" ............... 
iirt; ; ;bi;;;;;;

4. R6wnoczesnie jestem studentem(k4) kierunku studi6w:

7

ilrr., tl"))"i, , ,;;i,;;
Jestem / niejestem kandydatem na zohtierua zawodowego, Zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem slu2b

panstwowych (niepotrzebne skreilit)

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeir pomocy materialnej studentom

Uniwersytetu w Bialymstoku.

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczell z funduszu pomocy materialnej.

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty s4 prawdziwe, jestem Swiadomy(a)

odpowiedziafnoSci kamej za falszywe zezna a z art.233 $ | ustawy z dnia 6 cz.erwca 1997 r. Kodeks kamy

(D;. U. Nr 88, poz. 553 z p6in. zm.) oraz odpowiedzialno6ci cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zp62n. zm.\ za szkodg wytzEdzon1 niezgodnym z prawdq

oSwiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

5

6.



Zalqcznik nr 3^
do RegDlaDnnr przrl rw.rrra r lvyplacan'd
3ry'adcze,i pornocy'n^lcrial"cJ
stndcntoD Uniwcrsylelu w B'allnrnoku
wpro'vadzony zarTqdzcnienr n! l?
Reltora Utri\\crs-y_lclu e l]lalyrnstolu
z dnio I p.zdzienrika 2014 r

Dili' {L)l!wn wnrosku Uzvskrtra Sr€drrrr ocen

(o.(lDs D,eczrlka Drroownrka dzickanalt')

Odwolawcza Komisja Stypendialnads. Student6w

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW

zA SREDNIA OCEN

w roku akademickim

I Imig i nazwislo sludenta./ki: .....................

2 Adrcs zamieszkania: .................

3. Numer telefonu: ........ ............ E-mail: ..............

4 Nr albumu:

5. Kicrunek: Rok studi6w:

6. Forma studiow: ! stacjoname i rniestacjonarne (wlasciwe zakreslii X)

7. Studia; ! I stopnia D ll stopnia tr jednolite magisterskie (wlaSciwe zakre6lii X)

Uzyskalem/am za rok studi6w Sredni4 occn:

Proszg o dokonanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na konto:

nr konta

10. przyjmujg do wiadorroSci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest z{ozenie oswiadczenia

o niepobieraniu Swiadczen z funduszu pomocy materialnej na wigcej niZjednym kierunku studi6w.

Bialyslok. dnia

ll Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych

Stypendialnej ds. Studentdw.

Bialystok. r.Jnia
,",r 

"r"i 
p,,ipt' ;"i":;,;;".,,

8

9

12. Zgodnie z ustawE o ochronie danych osobowych wyraiam zgodp na przetwarzanie przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawa-tych we wniosku oraz zlozonyah do wniosku dokumentach'

(czytelny podpis wnioskqlarvcy)

osobowych na potrzeby Odwolawczej Komisji

(czytelny podpis rvniosk(xiawcY)



OSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENToW ZA SREDNIA OCEN

(wla5ciwe zakreiliC)

Ol,wiadczam, ze:

1 . Nie zlozylem (am) wniosku o przyznanie swiadczef z funduszu pomocy materialnej dla student6w na innej

uczelni niz Uniwersytet w Bialymstoku i nie ubiegam sig o stypendia i zapomogi z ww. funduszu na innym

o '':o:"::, 
;,;;;*" iii,,,r,i.

2. Ukoiczylem(am) studia / nie ukoticzylem(am) studiow (niepotrzebne skreSlit)

c) drugiego stopnia /jednolite studia magisterskie (niepotrzebne skreilit).

3. Ukoricrylem (am) studia / nie ukoricrylem(am) studi6w (niepotrzebne sfueilit)

a) pierwszeso stopnta ................ -. 
t; ;i;;;;";;;r; 

...

4. r6wnoczesn ie jestem studentem(kq) kierunku studi6w:

(nazwa kierunku i uczelni)

5. Jestem / nie jestem kandydatem na Zolnierza zawodowego, Zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem

sluZb panstwowych (nrcpotrzebne sbellii.

'7.

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczei pomocy materialnej studentom

Uniwersytetu w Bialymstoku,

Zobowiqzujg si9 do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczen z firnduszu pomocy materialnej.

Podane przeze mnie informacje i zal4cmne dokumenty s4 prawdziwe, jestem Swiadomy(a)

odpowiedziafnoSci k amej za falszywe zeznania z art.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz. U. Nr 88, poz.553 zp6in. zm.) oraz odpowiedzialnosci cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia

t964 r. Kodeks cywitny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm ) za szkodg wyrz4dzon4 niezgodnym z prawdq

oiwiadczeniem.

(crytelny podpis wnioskodawcy)
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do ReBDlaminu przyz awania I wyplacani
swindczcn poorocy DalciralneJ
srudcrlom lJ n iwersylcl u \r Brnly,nslolu
wprowadzorry Znzadzenrem n! ll
Rckro.a liriwe6ytcru $ llialyrnsloku
z dnia I paidacmka 2014 r

DJr., $Dl!$ u $nrtr|'!
Lrczba t)!trklorv trzyznarrr
DrTez OKS ds Sludenlolv

{oodDrs o,eczatta Dmcown'ka dzrckaMlr)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW

ZA OSIAGNIECIA NAUKOWE

w roku akademickim

lmie i nazwisko studenta/ki; ............

Adres zamieszkania: .......... ............

Nr albumu:

Kierunek: ... . . . ... Rok studiow:

il niestacjonarne (wlaSciwe zakrcsli6 X)

D jednolite magisterskie (wlaSciwc zakreSlii X)

Forma studi6w: ! stacJonarne

Studia; trlstopnia !llstopnia

Do wniosku z.al1czam dokumenty uzasadniaj4cc lvniosek.*

Proszg o dokonanie przelewu kwoty przymanego stypendium na konto:

nr Konta

l0. przyjmujg do wiadornoici, 2e warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oswiadczenia

o niepobieraniu Swiadczeri z funduszu pomocy materialnei na wigccj ni2jednym kierunku studi6w

Bialystok' dnia 
i"ryi"r"y p,,opi, *,'i"rf,,.r"*.ii

ll Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Odwolawczej Komisji

Stypendialnej ds. Student6w.

(czytclny podpis wnioskodawcy)

12. Zgodnie z ustawE o ochronie danych osobowych wyra2am zgodq na przetwarzanie przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlolonych do wniosku dokumentach'

(czytelny podpis wnioskodat{cy)

* w przypadku kopii dokumcnt6w \rymaganejcsl idr potwierdz0nie za zgpdnoii z oryginal€m

Rodzaie ositlgnigt nnu kowych, zolqczo,te.toku menly

l. lublikucle nuuko\\c-,1'r J0 Pkl

LYypelnid OK.\'

.pkt

2. czl nrrl' udzial \\ konfcrencjach naukonych - do 20 Pk!



.pKt

3. nagrody | \rlr62nicnia uzyskanc za pracc naukolvo-badawczc w konkursach do 20 pkt

. pkt

4. udzial $ pracach n0ukowo-badawczych Prowadzonych przoz.iednostkq uczclni macicrzystci lub

rcalizowanyoh w ramach wsp6lpracy z innyrn oSrodkiem akadcmickimi (naukowy-mi). rv t-y-m zagraniczn)'nri

.pKr

5 akryw0e uczcstnictwo w pracach naukowo-bndawczych red lizowanych przez ktllo nattko\\ e - do I 0 Pkt

pKt

6. innc osiqgni$cia natkowc do l0pkt

pKl

Bial) stok. dnia .

(cz],telny podpis \vnioskodarvc) )

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

za osiqgniqcia naukowe przymaje lEczn ie: .....-... .. Pkt

(podpis przcwodniczqccgo OKS ds Studenl6t\)



oSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW ZA OSIAGNIECIA NAUKOWE

(wlaSciwe zakreSlii)

OSwiadczam. ze:

| . Nie ztozylem (am) wniosku o pr4znanie (;wiadczei z funduszu pomocy materialnej dla student6w na innej

uczelni niz Uniwersytet w Bialymstoku inie ubiegam si9 o stypendia izapomogi z ww. funduszu na innym

kterunku rlz' 
tno"i ri"ir*ri

2. Ukonczytem(am) studia / nie ukoriczylem(am) studi6w (niepotrzebne skreilii)

d) drugiego stopnia /jednolite studia magisterskie (niePottzebne skreilit).

3. Ukoiczylem (am) studia / nie ukoirczylem(am) studi6w (niepotzebne skreilii)

a) pierwszego stopnia 
ri"i" )i"t "r'riii

4. R6wnoczesnie jestem studentem(k4) kierunku studi6w:

i ; ;;; L;; ;; ;i; ; ";; ;,;,,)

5. Jestem / niejestem kandydatem na 2olnierza zawodowego, Zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem sluzb

panstwowych ( n iepotrzebn e's krei I it)

6. Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeti pomocy materialnej studentom

'7.

Un iwersytetu w Bialymstoku,

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienale2nie pobranych Swiadczeri z funduszu pomocy materialne.i.

podane przeze mnie informacje i zalqczone dokumenty sq prawdziwe, jestem swiadomy(a)

odpowiediiafnoscikarnelzafalszywezeznaniazart.233Slustawyzdnia6czerwcal99Tr.Kodekskarny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p6in. zm.) oraz odpowiedzialnoSci cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm.) za szkodg wyrz4dzonE niezgodnym z prawdE

oSwiadczeniem.

8

Bialystok, dnia

(czytelny podpis wnioskodawcy)



Zalqcznik nr 3c

do Regulanrinu przyznawadia I wlplacan'r
swiadczen pomoc-Y Inaren.lnci
studenlon U.nversylelu e liilr.,msloku
*prorvadzony Zaz4dzer,e r r l?
Rckto(r LJrrrlvcrsyletr' $ l]'Nlytr'stoku
zdnra I paidzienrika 2014 r

Daln tlDh $ l| $iroskn
l-iczba punllo\! prztznatra
.r7c7 OKS ds Slr etrlow

lDodDis Dicczrlka oncownrlr dzrekanahrl

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW

ZA OSIAGNIECIA ARTYSTYCZNE

w roku akademickim

I hnig i nazwisko studenta/ki: ......................

2. Adreszamieszkania:................

j. Numertelefonu: .... ......... ..... t-mail:

4. Nr albumu:

5. Kierunek: .. Rok sludiow:

6. Foflna studiow: tl stacjonarne !l niestacjonarne (wla(ciwe zakreslii X)

7. Studia: tr I stopnia tr ll stopnia tr jednolite magisterskie (w{aSciwe zakre5lid X)

8. Do wniosku zalqcz m dokumenty uzasadniajqce wniosek.*

9 Prosze o dokonanic przelewu kwoty prryznanego stypendium na konto:

nr konla

10. prryjrnulg do wiadomoSci, Ze warunkicm rdyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oSwiadczenla o

niepobieraniu Swiadczeir z funduszu pomocy materialnej na wigcej niZjednym kierunku studi6w.

(czytclny podpis rvnioskodarvcy)

11. WyraZam zgodg na przctwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Odwolawcze.j Komisji

Stvoendialnei ds. Studentow.

i.;;;, " 
;;;"'k,;"".;;

12. Zgodnie z uslaw4 o ochronie danych osobowych wyrulam zgodQ na Przctwarzanie przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach'

Bialystok, dnia .. . ......
(c telrry podpis rvnioskrxlawcy)

* W prz)'p:ldku kopii dokumcnt6*' wymag nejest idr potwierdzcnie za zgodno(6 z oryginalem

Ro zaje osiqgnigf arlytllcznych, zolqczotre dokumenl! ll/ypelnia OKS

I nagrocl) i\rlr6znicnia uz)skanc indywidualnrc igruporvo rv konkursach, przeglqdaoh- lcstiwalach o z.asi9gu:

a) m igdzynarocl<rwy m i kraio\\ym dol0Pkt
b) r'cgionalnym r/o 20pil

.. pkt



2. wlasny dorobek artystyczny prezentowany na forum regionalnym, 096lnopolskim, migdzynarodowym

(podczas festiwali, koncertdw, wystaw malarskich, wieczordw poetyckiah, itp.) - do 20 pkt

. pkt

3. udzial w wvstgDach zcspolu artystycznego reprezentuj4cego Uni\vercytet - do 20A4

.pKl

4 inne osi4gnigcia artystyczne na szczeblu co najmniei regionalnym do 20 pkt

.. pr(t

Bialystok, dnia ..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Studentow

za osiqgnigcia artystyczne przyznaie l4cznie: ... ... ... .. pkt

(podpis przewodniczqcego OKS ds. Student6w)



oSwIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDTUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENToW ZA OSIAGNIECIA ARTYSTYCZNE

(wlaSciwe zakreSli6)

O6wiadczam.2e:

L Nie zlozylem (am) wniosku o przyznanie Swiadczen z funduszu pomocy materialnej dla studentow na innej

uczelni niz Uniwersltet w Bialymstoku i nie ubiegam sig o stypendia i zapomogi z ww. funduszu na innym

n'':l"u: ":', 
;,";, iii,,*"t.

2. Ukoricrylem(am) studia / nie uko6czylern(am) studi6w (niepotrzebne skreilit

e) drugiego stopnia /jednolite studia magisterskie (niepotrzebne skreilit)

3. Ukodrczy.lem (am) studia / nie ukoriczylem(am) stttdi6w (niepotrzebne skreilit)

a) pierwszego stopnia ................ -. 
t, ,n"i)"riri

4. Rdwnoczesn ie jestem studentem(kE) kierunku studi6w:

7.

f rorro fi"rrnt, , ,iiril

Jestem / nie jestem kandydatem na 2o\nierza zawodowego, zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem

sluzb paistwowych (niepotrzebne skrellit).

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeh pomocy materialnej studentom

Uniwersytetu w Bialymstoku.

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczei z funduszu pomocy materialnej.

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty s4 prawdziwe, jestem Swiadomy(a)

odpowiedzialnoSci karnej za falszyvve zeznania z art.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.) oraz odpowiedzialnoSci cywilnej z aft. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6in- zrn.) za szkodg wyrz4dzonq niezgodnym z prawd4

oSwiadczeniem,

(czytelny podpis wnioskodawcy)
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do Rcgulirrrnu t)rzyzn.wi nr r wytl.0rira
i$rrdczcri nonroc! nralerr.hct
sludcnlon t,Jl^\ers) lclr $ I}al)nrslrJktr
wprowadzorry TarTrtrlTenrcrn nr ll
Rcllora Urii*crs\lclu rv Brrl\drsloku
ldnr I t)aal,e.rkr 20ll I

l-,c/-ba punklow tr zyz)ann
.r^z OKS ds Sltrdcnl6t!

Dr\lL's Di((zJll., r{rrosriik., dzreth,lrr)

Odwolawcza Kornisja Stypendialnads Student6w

WNIOSEK O PIIZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCTI STUDENTOW

ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

q roku akadcnrickitn ...................

7. Studia:

I

2.

'l Nr albunlu:

5. Kicrunek: Rok studiow '

6. Forma studi6w: il niestacjonarne (wla(ciwe zakreslii X)

tr jednolite magisterskie (wlaSciwe zakrcslii X)

* W pl7lpadkLr kopii dokumcnl(i\t $]nragrne iost ict po1$ie zenie za zgodnosa z orvginalcnr

L iStacJonarne

O Il stopnia! I stopnia

8. Do wniosku zalqczam dokumenty uzasadniajqce wniosck.*

9. Proszg o dokonanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na konto:

trr Konta

10. Irrz muiq do wiadornosci, zc lvarunkicm lvyplaty przyznanego Swiadczenia j€st zlozcnic oSwiadczenta

o niepobicranru srviadczen z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednynr kicrunku studi6w.

ll Wyrazan zgodQ na przetwarz2nie moich
Stypend ialne! ds Student6w.

Bir h stok. drir

i")ii"r"l' p"ip'. \\'nioskoda\vcy)

danych osobowych na potrzeby Odwolawczei Kornisji

(crylcl)y podpis wl1ioskoda\!cy)

12 Zgodnie z ustawE o ochrolie danych osobowych wyra2an zgodQ na przetwarzanie przez Uniwcrsytet w

Bialymstoku danych zawartych wc wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach

(czyteln)' podpis t\ nioskoda\tcl )

Rodzdje osiqgni( slrortow!ch, z4Iqczonc okumen4r Il'lpelnu 0KS

Il urlzial rv igr.z,vskach olirnpijskich. mistfzost\rach Suiula. nislrzost\n-ach l)rrropy. unirvcrsiadach. akadomickich

rristfrostuach irlrata. aLadenrickich mistfzostwach Europl' lub zauodach tej sanrej rangr dla ostib

Dicpclnospro\lnych doJ0pll
.PKT



zawodach tci sanci firngr dla os6b nicpclnosprawnychl
a) mieiscr | - lll do 10 pkt,
h) mieisca IV - Vl - do 30pkr,
o) nrieisor Vll - X - do 20,Dll

.pkt

3 zaigcic od picrwszcgo do piqtego nieisca w innych za$odach spollowych o z-asiQgu co najnrnici rcgionaln;m

iako czlonek relrrczcntacii tlniwersytetu do 20pkl

pkt

Bialystok, dnia ..

(czytclny podpis wnioskoditwcy)

Opit)ia prczesa Zarzqdu Klubu Uczelnianego Akadernickiego Zwi4zku Sportowego Uniwersytetu w Bialynlstoku;

Bialystok, dnia .. ....................
(podprs l'rcrcsa ZKI.J AZS UwB)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

za osiqgnigcia sportowe przyznaie l4cznie; ..... ... pkt

(podpis prz€wodnicz4cego oKS ds Studenl(i\!)

OSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

(wlaiciwe zakrcSlii)

O6wiadczam. ze:

f. Nie zlozylem (am) wniosku o przyznanie Swiadczeri z funduszu pomocy materialnei dla studentow na innej

uczelni ;iZ Uniwersytct w Bialylrstoku i nie ubiegaur siQ o stypendia i zapomogi z ww. f'unduszu na innym

*':l:o:"::
(nazwa kierunku)



4.

3.

5.

'7.

Ukoriczylem(am) studia / nie ukoiczylem(am) studi6w (ttlepotrzebne skreilit)

f) drugiego stopnia /jednolite studia magisterskie (niepotrzebne sbeilii).

Ukoirczylem (am) studia / nie uko6czylern(am) studi6w (niepotrzebne skreilit).

a) pieru szego sropnia ... , . . ... . . . . 
tir," ,*,"r,i"rii

R6wnoczeSnie jestem studentem(k4) kierunku studi6w:

ri)"idi,i"i ";;;),,;
Jestem / nie jestern kandydatem na Zolnierza zawodowego, 2olnietzem zawodowym, funkcjonariuszem

sluzb paistwowych (niepotzebne skrellit).

Zapoznalen (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania (wiadczeri pomocy materialnej studentom

Uniwersytetu w Bia.lymstoku,

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczeh z funduszu pomocy materialnej

Podane przeze mnie informacje i zalqczone dokumenty sq prawdziwe, jestem Swiadomy(a)

odpowiedzialnoSci kamej za falszywe zezlania z arl.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy
(Dz. U. Nr88, poz.553 zp6 . zm.) oraz odpowiedzialno6ci cywilnej zart.415 ustawy zdnia23 kwietnia

I 964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm ) za szkodq wyrzEdzon4 niezgodnym z prawd4

oSwiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

6.



Zalqczntk nt 4
do Regl|lamnru pzlarawanra 

' 
!ryplacatr'a

swiadczeri pornocy marenalnej
s(udentom Uniwersytetu w BraryDnoku
wp.owadzoty Zuz4rlre en N 1'7

Reklora Uniwe6ylelu w Bialymslokr
zdnia 1 parlzte.rlk^2014 r

Dah wplywu wdroslU:

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Student6w

Wydzialu

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

w roku akademickim

3. Numer telefonu: ...........,..............................,.. E-mail:

IL

4. Nr albumu:

5. Kierunek: ..,.. Rok studi6w

6. Forma studi6w: ll stacjoname D niestacjoname (wla5ciwe zakreSliC X)

7. Studia: n I stopnia ! II stopnia D jednolite magisterskie (wlasciwe zakreslid x)

8. Proszg o dokonanie przelewu kwoty przyznanego Swiadczenia na konto:

nr konta

9, przyjmujg do wiadomosci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oswiadczenta o

niepobieraniu iwiadczen z funduszu pomocy materialnej na wigcej ni2jednym kierunku studi6w

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Na podstawie $31 Regulaminu przyznawania i wyplacania swiadczeri pomocy materialnej studentom

Uniwersytetu w Bialymstoku zwracam sig z prosbq o przymanie zapomogi-

Uzasadnienie wniosku:

L Imig inazwisko studenta./ki:

10

12. Do wniosku zal4czam nastgpujqce dokumentyx:



13 W)'razam zgodg na przetwarzanic moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komis-ii

Stypendialnej ds. Student6w.

Bialystok. dnia .....
(c4 telny podpis !t nioskoda$cy)

14. Zgodnie z ustawE o ochronie danych osobowych wyrazam zgodg na przetwarzanie przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawaftych we wniosku oraz zloZonych do wniosku dokumentach

Ilialystol. dnia .......
(czytclny podpis wniosk(xla$cy)

* W Drl.\padku konr dokUn)en16w \,\,ymag0nc iest idr poL$'ierdzcnie za zg0dnosa z orygin lenr

OSWTADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOCI

(wladciwe zakre3lii)

oswiadczam, zc:

L Nie zlozylern (am) wniosku o przyzranie Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej dla studentow na inncj

uczelni niZ Uniwersytet w Bialymstoku inie ubiegam sig o stypendia izapornogi z ww. fundusztt na innym

*':::ll" ll' 
rnu,.o *.ii",)u)to)

2. Ukoiczylem(am) studia / nie ukoirczylern(am) stndiow (niepotrzebne skre!li)

g) drugicgo stopnia /jcdnolite studia magisterskie (niepctrzebne skrellit).

5

6

7.

8.

Ukonczylerr (arn) studia / nie ukonczylcm(am) studiow (niepotrzebne skreilit)

a) pre l wszego sropnta ............... . - . 

ti, ,i,i."rrii
R6wnoczesnie jcstem studentcm(k4) kierunku studi6w;

,rrr," ti"rriri, i r,;,'ir;i,

Jcstem / nic iestem kandydalcm na i,olnierza z.awodowego, Zolnierzem zawodowyn'], funkcionariuszcm sluzb

paristwowycfr ( n i epot r:ebne s krei I i t )

zapoznalem (am) sig z regulaminenr przyznawania i wyplacania Swiadczei ponocy materialnej studcntom

Uniwersytetu w Bialymstoku,

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleZnie pobranych Swiadczef z funduszu pomocy materialncj

podanc przezc mnie informacje i zalqczo|e dokumenty sq prawdziwc, jestem Swiadomy(a)

odpowiedziafnoSci karnej za falszywe zeznaria z afl.233 $ | ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r- Kodeks karny

(Dz. LJ. Nr 88, poz.553 z p62n. zm.) oraz odpowicdzialnosci cywilnej z an.415 ustawy z dnia 23 kwietnia

i96+ , Ko6.kt 
"ynuilny 

(Dz. tJ. Nr 16, poz. 93 z po2n. zm.) za szkodg wyrz4dzon4 niezgodnynr z prawd4

oiwiadczeniern.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



Zalqczlrik nr 5

do Reg larnrnu p.zyaawania i\qplacarria iwiadcz€'',
pomGy Inarerialnej srtrdenlom uniwcrsytelu w Bralyrnsloktr

ZaflAdzErie'\ n( 11 Rekro U n iwersy(clu w Bialymsloku

zdnia I paZdzreflrika 2014 r

Bialystok,

(nazwa organu wydajEcego wezwanie)

(ulico, nr domu, nr lokalu)

(kod poczlowy, m iejscowoSt)

WEZWANIE

DzialajEc zgodnie z art. 64 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post9powania administracyjnego

(t. j. Dz. U, 22013 r., poz.267 ze zm.) wzywam PanalPaniq do usunigcia brakdw we wniosku z dnia

...... -.. -........o prqznanie (wladciwe podkre6liC):

. stypendiumsocjalnego,

. stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,

. stypendium rektora dla najlepszych student6w,

. zapomogi,

poprzez dostarczenie nastgpuj4cych dokumentow:

l.

2.

4.

5.

6.

Nieusuniecie ww, brak6w w terminie 7 dni od dnia dorgcz€nia tego wezlvania spowoduje

pozostawienie Pana/i wniosku o przyznanie Swiadczel' bez rozpatrzenia'

(podpis osoby upowaznionej)

Wezwanie dorgczono mi w dniu

(czytelny podpis studenta)



Drlx rvrrl!wtr $noskll na osobe w ro(lTrnre slu(lonta

lnodDis Dieczalla Dm.,r{rika dzickanalu) 'data Dodris I D,eczatkr Drrco\rnrka drlokanalL'l

25

do Regulanrin! przyznawanrr, elllrrcrDra iwrrdczei ponoc!
nraleriahci srudellrom lJriserslrclu w llialyrnsrokrl
qprosadzonl Zarzqdzcnicnr Dr l7
Rcklon lJlrwersylelu \r l}alynrsloku

z dnia I prrrlziernrkr 20l,l r

Dzickan Wvdzialu

Nr l, ul. Zcromsl(iego 1

Nr 2, ul. Krakowska 9a

Nr 3, ul. Pogodna 65 (wlaSciwe zakreSlii X)

14. Imig i na:zwisko studenta/ki: ......,,..............

15. Adres slalego zameldowan ia:

lo Nurnertelefonu: ...................... E-mail: ... .

l? Nr alburnu:

| 8. Kierunck: ... Rok studi6w:

19 Forma studiow: :l stacjonarne fl niestacjonarne (wla6ciwe zakreSlid X)

20. Studia: fl I stopnia ll Il stopnia J jednolite magisterskie (wlaSciwe zakreSli6 X)

22. Miesigczny doch6d nctto przypadaj4cy na.iednego czlonka rodziny, wcdlug zal4czonych dokument6w

wynosf . .......... ......... ..21.

23. Odleglo6c od nie.isca zameldowania do uczelni wynosi .

ll

:l

Ojwia(lczam. zc podanc przcze mnie informaoje i zalilczone dokumenty si; pralr'dziwe oraz 2c.iestcm ilvladomy(a)

odpow icclzialno(ci karnej za lalszywc ze znania z. att 23 3 $ 1 ustawy z dnia 6 czerrvca | 997 r. Kodcks karny (Dz LJ N I

88. poz 553 z. p(rin. ztr,.) oraz odporviedzialnoSci cywilnej z art 415 uslawy z dnia 23 kwiclnia 1964 r. Kodeks

cl rvilnl ( Dz LJ N r 16. poz. 93 z p()i,t1. 
^n.) 

za szkodg rvyrzqdzonq n iczgodnym z prawdq o(\\ iadczcniem-

wyraZi[r zgodq nir przetwtrzanie Inoi0h danych osobo\r'ych

2l Dane dotyczqce studenta ijego rodziny

Lp. Imie i nazwisko
Stopiei

pokrewieirstwa

Data

urodzenia

Miejsce nauki, zatrudnienia

(inne 2r6dlo utrzymania)

wnioskodaw ca

1

3.

4.

5

(czytclny podpis \rnioskodawcy)



Zalq.znik 
'ir 

1

do Regnlaminu pzyznawmia i uyplaornia Swindczc'i
poDocy Draterialncj sludenton Uniwe6ylelu w IlirlyrBroku

Zanqdzelien l7 Rektora Umwersytetu w Bialy'nstoku
zdni^ | ptidzie'n;ka 2ol4 |

it,';;t;;;;;i,;

(adres)

r 1,lf i i*i 
", 

),, *,)i,,,i,i,, "l'',. rsi,,

UPOWAZNIENIE

(imig i nazwisko osoby upowa:inionej)

legitymuj4cego si9 / 4 si9 .................
(seriq i numer dokumenlu toisamolci osoby upov,ainionej)

do podpisywania w moim imieniu decyzji Wydzialowej Komisji Stypendialnej ds. Student6w /

Odwolawczej Kom isj i Stypend ialnej ds. Student6w*

+ niepotrzebne skreil ii

(podpis s tude nla przekazuj qcego upow cEni enie)


