
Zarzqdzenie nr 24
Rektora Uniwersytetu w Biatymstoku

z dnia 30 paidziernika 2074 r.

Tmieniajqce Zarzqdsenie nr 17 Rektora Uniwersytelu w Bialymstoku
z dnia I paidziernika 2014 r, w sprawie Regulaminu przyznawania i wyplacania Swiadczefi

pomocy materialnej sludentom Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art. 186 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym (t. j. Dr. U. z 2012 r. poz. 572 z po2n. zm.) ustala sig, co nastgpuje:

sl
W Zal4czniku do Zarz4dzenir nr 17 Rektora Uniwersltetu w Bialymstoku z dnia
I pa2dziemika 2014 r. w sprowie Regulaminu przyznawanio i wyplacania iwioclczey't pomocy
malerittlnej studentom Univ)ersytetu w Bialymstoku wprowadza sig nastEpujqce zmiany:

l) w$3ust.2
uchyla sig pkt 7

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Dziekan (bqd2 wydzialowa komisja stlpendialna ds. student6w) na podstawte
zlo|onych przez student6w wniosk6w sporz4dza wykazy okreSlaj4ce liczbg student6w
uprawnionych do otrzymania okreSlonych form pomocy materialnej w danym roku
akademickim. Wykazy stanowi4 podstawg do ustalenia wysoko6ci stawek Swiadczen
pomocy materialnej, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt I - 4. WysokoSd Srodk6w finansowych
przeznaczony ch dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych na wyplatg stypendi6w
socjalnych, stypendi6w specjalnych dla os6b niepelnosprawnych oraz zapom6g ustala siE

na podstawie liczby student6w uprawnionych do otrzymania pomocy materialnei."

2) w$19
uchyla sig ust. 4

3) w$23
ust. I otrzymuje brzmienie:

,.1. Stypendium rektora dla najlepszych student6w mo2e orrzymat nie wigcej ni?. l0o/o

student6w kaZdego kierunku studi6w, w tym nie wigcej niz 9 0% student6w ka2dego
kierunku studi6w, kt6rzy uzyskali za rok studi6w uysok4 Sredni4 ocen, i nie wigce.i niZ
I 7o student6w kaZdego kierunku posiadajqcych osi4gnigcia naukowe, arlystyczne lub
wysokie wyniki spo(owe we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym."

4) w$25
- ust. 2 otrzymuje brzmiente:

,.2. Spo6r6d student6w, kt6rzy zlozyli wnioski rektor (b4dZ odwolawcza komisja
stypendialna ds. student6w) wylania student6w z najwyZsz4 Sredni4 ocen, stanowi4cych
nie wigcej niz 9% student6w danego kierunku studi6w, z zachowaniem nastgpujqcych
zasad:
l)jezeli wynikiem wyliczenia 9%o liczby student6w kierunku studi6w jest liczba

niecalkowita zaokr4gla sig jq do liczby calkowitej z zachowaniem zasady, 2e liczba
ta nie moZe byt. wyLsza niL 9oh liczby student6w kierunku.

2)jezeli wSr6d os6b z najwyZszq Sredni4 ocen ostatnie miejsca zajmuj4 osoby, kt6re
uzyskaly taka sam4 Sredni4 ocen, a zaliczenie wszystkich tych os6b do grupy
student6w z ni1wyZsz4 Sredni4 spowodowaloby przekroczenie ustalonego Iimitu, do
grupy student6w z najwyZszq Sredni4 ocen nie zalicza s\9 2adnej z tych os6b."



5l w{26
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,.2. Po ustaleniu punktacji uzyskanej przez wszystkich wnioskodawc6w rektor (b4d2
odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w) wylania grupg studentow, kt6rzy
uzyskali najwylsz4liczbg punkt6w (nie mniej jednak niz 40 pkt), stanowi4c4 nie wigcej
niZ l7o student6w danego kierunku studi6w z zachowaniem nastgpujqcych zasad:
l)je2eli wynikiem wyliczenia l%o liczby student6w kierunku studi6w jest liczba

niecalkowita, zaokr4gla sig j4 do liczby calkowitej z zachowaniem zasady, Ze liczba
ta nie mo2e byt, wy2sza ni2 l%o liczby student6w kierunku,

2)je2eli wSr6d os6b z najwyZszq liczb4 punkt6w ostatnie niejsca zajmuj4 osoby, kt6re
uzyskaly taka sam4 liczbg punkt6w, a zaliczenie wszystkich tych os6b do grupy
student6w z najwyZsz4 punktacj4 spowodowaloby przekroczenie ustalonego limitu,
do grupy student6w z najwy2sz4liczb4 punkt6w nie zalicza sig 2adnej z tych os6b."

w{27
po ust. 3 dodaje sig ust. 4 w brzmieniu:

,,4. Studenci pierwszego roku studi6w - laureaci olimpiady migdzynarodowej albo
laureaci lub finalidci olimpiady przedmiotowej o zasiggu og6lnopolskim 40 pkt."

w"s3o
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,.2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla os6b
niepelnosprawnych, w przypadku studenta koncz4cego studia przed terminem okeSlonym
w programie studi6w, Wgasa z ostatnim dniem miesi4ca, w kt6rym student posiadai
uprawnienia do otrzymywania tych Swiadczeri."

8) w$32
- ust. I pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) ostatecznej decyzji o skredleniu z listy student6w,"

ust.2 otrzymuje brzmienie:

.,2. W przypadku wystqpienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust.l, decyzja
o przyznaniu stypendium Wgasa z ostatnim dniem miesi4ca, w kt6rym student posiadal
uprawnienia do otrzymywania tych Swiadczeri."

$2
Zarz7dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
Tekst jednolity Zal4cznika do Zarz4dzenia nr 17 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
stanowi Zal4cznik do niniej szego Zarz4dzenia.

6)

1)

l.
2.



Zal4cznik
do Zarz4dzenia nr 17

Rektora
uniwersytetu w Bialymstoku
z dniz I oa2dziernika2014 r.
ze zm. wprowadzonymi Zarzqdzeniem
nr 21 Rekktra UwB

tlnia 30 paldziernika 2011 r

Regulamin przyzn wall'ia i wyplacania Swiadczei pomocy materialnej
studentom Uniwersvtetu w Bialvmstoku

(tekst jednolity)

Postanowienia o96lne

$l
Student moZe ubiega6 sig o pomoc materialn4 ze Srodk6w przeznaczonych na ten cel
w budZecie pafistwa w formie:

l) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych student6w,
4) zapomogi,
5) stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia.

$2
Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych, stypendium rektora
dla najlepszych student6w oraz zapomogE pflyznaje sig ze Srodk6w 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 Ustawq.

$3
1. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim i Radq 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) wysokoSi dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniaj4cq do ubiegania siE

o stypendium socjalne, wysoko5i miesigcznych stawek stypendium socjalnego
w kolejnych przedzialach 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, nieprzekraczaj 4c4 80% nainiZszego

wynagrodzenia zasadniczego asystenta okreSlonego 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 studentow
cudzoziemc6w, student6w przyjezdzaj4cych w ramach studenckiej wymiany krajowe.l
i migdzynarodowe.j, student6w przyjgtych w
edukacyjnej, doktorant6w,

7) (uchylony).

ramach porozumieri o wsp6lpracy

(
trlf



3. Wysoko66 dochodu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt l, nie mo2e byt niZsza niZ 1,30 kwoty,
o kt6rej mowa w art. 8 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej,
orL Wzsza niz 1.30 sumy kwot okeslonych w art. 5 ust. I i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych.

4. Dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds. student6w) na podstawie zloZonych
przez student6w wniosk6w sporz4dza wykazy okreSlaj4ce liczbg student6w uprawnionych
do otrzymania okredlonych lbrm pomocy materialnej w danym roku akademickim.
Wykazy stanowi4 podstawg do ustalenia wysoko5ci stawek Swiadczen pomocy
materialnej, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt I - 4. WysokoSi Srodk6w finansowych
przeznaczony ch dla poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych na wyplatg stypendi6w
socjalnych, stypendi6w specjalnych dla os6b niepelnosprawnych oraz zapom6g ustala sig

na podstawie liczby student6w uprawnionych do otrzymania pomocy materialne.j.
5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem uchwalodawczym Samorz4du

Studenckiego moze podj4i decyzjg o przeznaczenit w danym roku bud2etowym do 0,2%o

Srodk6w z funduszu pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w na pokrycie
ponoszonych przez uczelniE koszt6w realizacji zadah zwi4zanych z przyznawanrem
i wyplacaniem Swiadczeri pomocy materialnej.

6. Niewykorzystane w danym roku budzetowym Srodki na pomoc materialn4 dla student6w
przechodzq na nastgpny rok do wykorzystania na zasadach okreSlonych w ar1. 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 l0%o liczby student6w
kaZdego kierunku studi6w prowadzonego w uczelni. stanowi4 nie wigcej nlZ 40o/o Srodk6w
przeznaczonych l4cznie na stypendia rektora dla najlepszych student6w, stypendia socjalne
oraz zapomogi. JeZeli liczba student6w na kierunku studi6w jest mniejsza niz dziesigi,
stypendium rektora dla najlepszych student6w mo2e byd przyznane jednemu studentowi.

$s
l. Student moze otrzymywa6 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.

2. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych, stypendia rektora
dla najlepszych student6w przyznawane sq na rok akademicki. W przypadku studi6w
przemiennych oraz w przypadku gdy ostatni rok studi6w, zgodnie z planem studi6w, trwa
jeden semestr stypendia przyznawane s4 na semestr.

4. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b
niepelnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych student6w oraz zapomogi.
wygasa z ostatnim dniem miesi4ca, w kt6rym student zostal skreSlony z listy student6w
albo ukoriczyl studia na kierunku, na kt6rym pobieral Swiadczenie, lub utracil prawo do
Swiadczenia na podstawie $ 7 ust. 2, 3, 4.

5. Student otrzymuj4cy Swiadczenie pomocy materialnej jest obowi4zany niezwlocznte
powiadomid uczelnig o wyst4pieniu okolicznoSci, o kt6rej mowa w $ 7 ust. 2, 3, 4 majEce.j

wplyw na prawo do Swiadczefl pomocy materialnej.

$6
l. Przepis6w o pomocy materialnej nie stosu.ie sig do student6w bgd4cych kandydalamr na

Zolnierzy zawodowych lub zolnierzami zawodowymi, kt6rzy podjgli studia na podstawte

\.?
'\/



4.

2.

3.

l.

skierowania przez wlaSciwy organ woj skowy lub otrzymali pomoc w zwi4zku
z pobieraniem nauki na podstawie przepis6w o sluZbie wojskowej Zolnierzy zawodowych.
Przepis6w o pomocy materialnej nie stosuje sig do student6w bgd4cych
funkc.ionariuszami sluZb paristwowych w sluZbie kandydackiej albo bgdEcycL
funkcjonariuszami slu2b paristwowych, kt6rzy podjgli studia na podstawie skierowania
lub zgody wlaSciwego przeloZonego i otrzymali pomoc w zwi4zku z pobieraniem naukL

na podstawie przepis6w o sluZbie.

ti7
Student studiuj4cy r6wnocze5nie na kilku kierunkach studi6w moZe otrzymai stypendium
socjalne, stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych, zapomogg. stypendium
rektora dla najlepszych student6w i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym
przez studenta kierunku studiow.
Student, kt6ry ukofczyl jeden kierunek studi6w i uzyskal tytul zawodowy magistra, nie
ma prawa do Swiadczeh pomocy materialnej na kolejnym kierunku studi6w,
z zaslrzezeniem ust. 4.

Prawa do Swiadczei pomocy materialnej nie ma student, kt6ry po ukofczeniu jednego

kierunku studi6w pierwszego stopnia kontynuuje naukg na kolejnym kierunku studi6w na
tym samym poziomie.
O pomoc materialn4 mo2e sig ubiega6 student, kt6ry po ukoficzeniu 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 wysokoSi stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych
student6w, nie moZe byd wigksza niz 90yo najnizszego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
Student jest obowiqzany do zlolenia o3wiadczenia o niepobieraniu Swiadczeir pomocy
materialnei na wigcej niZjednym kierunku.
ZloZenie oSwiadczenia o kt6rym mowa w ust. 6 jest warunkiem wyplaty przyznanych
Swiadczeir pomocy materialnel.

Q8
Student cudzoziemiec, o kt6rym mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy, moZe ubiegai sig o pomoc
materialn4 ze Srodk6w przewidzianych na ten cel w budzecie paristwa w ibrmach.
o kt6rych mowa w $ 1, na zasadach obowi4zujEcych student6w polskich okreSlonych
w ninie.iszym Regulaminie.
Posiadacz waZnej Karty Polaka, podejmuj4cy studia na zasadach obowi4zuj4cych
student6w polskich, moze ubiega6 sig o pomoc materialn4 ze Srodk6w przewidzianych na
ten cel w budzecie paistwa w formie stypendi6w, o kt6rych mowa w Q 1. na zasadach

obowi4zu.j4cych student6w polskich okreSlonych w niniejszym Regulaminie.
Studenci bgd4cy obywatelami patistw, o kt6rych mowa w art. 43 ust. 5 Ustauy, mog4
ubiegad sig o stypendia, o kt6rych mowa w $ I pkt 3 i 5, na zasadach obowiqzuj4cych
student6w polskich.

7.

L

3.

$e
l. Stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia moZe by6 przyznane studentowi

posiadajqcemu wybitne osi4gnigcia naukowe lub artystyczne zwi4zane ze studiami, lub
wybitne osiqgnigcia w sporcre.

2. O przyznanie stypendium, o kt6rym mowa w ust.l , student
wczeSniei niL oo zaliczeniu I roku studi6w.

moZe ubiega6 sig nie

5.

6.



3.

4.

2.

t.

Stypendia ministra za wybitne osi4gnigcia przyznqe studentom minister wlaSciwy do

spraw szkolnictwa wyzszego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radg

podstauowej jednostki organizacyjnej.
Szczeg6lowe warunki, tryb przyznawania i wyplacania stypendi6w ministra oraz wz6r
wniosku o przyznanie takiego stypendium okreSlajq odrgbne przepisy.

$ l0
Do decyzji dziekana (bqd2 wydzialowych komisji stypendialnych ds. student6w) i decyzjr
rektora (b4d2 odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w) stosuje sig odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego.
Czlonkowie wydzialowych komisji stypendialnych ds. student6w lub odwolawcze.i komisj
stypendialnej ds. student6w podlegaj4 wyl4czeniu od udzialu w postgpowaniu w sprawie
w przypadkach okreSlonych w art. 24 $ I kpa.

$ lt
Student przenoszEcy sig z innej uczelni ma prawo do pomocy materialnej na zasadach

obowi4zuj4cych student6w uczelni do kt6rej sig przenosi.

Szczegr6lowy tryb udzielania Swiadczef pomocy materialnej

terminy skladania wniosk6w o przyznanie Swiadczeri

612
l. Wnioski o przyznanie Swiadczeri pomocy materialnej wraz z dokumentami

uzasadniaj4cymi wniosek, powinny byi zloione przez studenta najp62niej do 15

paLdz\ernlka, a w przypadku studi6w przemiennych najp62niej do 1 marca kaZdego roku

5.

akademickiego.
Wzory wnioskow o przyznanie stypendi6w stanowi4 Zalqczniki do niniejszego
Regulaminu.
W przypadku uznania zloZoneso wniosku za niekompletny dziekan (b4dL wydzialowa
komisja stypendialna ds. student6w) lub rektor (b4d2 odwolawcza komisja stypendialna
ds. student6w) wzywaj4 studenta na piSmie do usunigcia brak6w w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wz6r
wezwania stanowi Zal4cznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku zloienia przez studenta wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub
stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych po uplywie terminu wskazanego
w ust. 1 przyznanie Swiadczeri moZliwe bgdzie o ile Srodki na wyplatg tych stypendi6w
nie zostaiy calkowicie rozdysponowane. W takiej sytuacji okres, na kt6ry Swiadczenie
bgdzie przyznane, uzale2niony jest od wysokoSci posiadanych Srodk6w pozostalych
w dyspozycji dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w).
W przlpadku zloZenia przez studenta wniosku o przyznanle stypendium rektora dla
najlepszych student6w po uplywie terminu do zto2enia wniosku, Swiadczenie bgdzie
moglo by6 przyznane je|eli:
l) student zakwalifikuje siq do grupy nie wigkszej niz 10%o liczby student6w kierunku na

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

najlepszych student6w nie zostala rozdysponowana.

J.

4.
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3.

4.

1.

3.

l.

albo wniosk6w o ponowne rozpatrzenie sprawy

$ 13

Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych i zapomogi, sz1

przyz.nawane na wniosek studenta przez dziekana (b4d2 wydzialow4 komisjE stypendialn4
ds. student6w).
Stypendia rektora dla najlepszych student6w sQ przyznawane na wniosek studenta przez
rektora (b4d2 odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. student6w).
Na wniosek wydzialowej rady samorzqdu studenckiego dziekan przekazuje uprawnienia
w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b
niepelnosprawnych, zapomogi wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w.
Na wniosek parlamentu studenckiego rektor przekazuje uprawnienia w zakresie
przyznawania stypendium rektora dla najlepszych student6w odwolawczej komisji
stypendialnej ds. student6w.
Decyzje dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w) lub rektora
(b4dZ odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w) powinny zawieral szczeg6lowe
uzasadnienie i pouczenie o mo2liwoSci i trybie odwolania. Mo2na odstqpii od
uzasadnienia decyzji, gdy uwzglgdnia ona w caloSci Z4danie studenta. Dorgczenie decyzji
studentowi powinno nast4pii niezwlocznie po jej podjgciu.

$ t4
Wydzialow4 komisig stypendialn4 ds. student6w powoluje dziekan w terminie do dnia 20
listopada danego roku akademickiego.
Kadencja wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w trwa od dniajej powolania do
l5 grudnia kolejnego roku akademickiego.
W sklad uydzialowych komisji stypendialnych ds. student6w wchodz4 studencr
delegowani przez wydzialowe rady samorz4du studenckiego, z zastrze2eniem,2e studenci
stanowi4 wigkszoSi skladu komisji oraz pracownicy wydzial6w.
Do kompetencji dziekana (b4dZ wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w) naleZy
w szczeg6lnoSci:
l) oglaszanie terminu skladania wniosk6w o przyznanie stypendium socjalnego,

stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych oraz zapomogi.
2) przyjmowanie i analiza zlolonych wtaz z wymagan4 dokumentacjE wniosk6w

o kt6rych mowa w pkt l,
3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania bqdL nieprzyznania stypendium

socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawny ch oraz zapomogi
w ramach 5rodk6w, kt6rych mowa w $ 3 ust 2 pkt 7,

4) sporz4dzanie i przekazywanie kaZdego miesi4ca do Dzialu Finansowo-Ksiggowego,
nafp6Zniej 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 informacji do Dzialu Finansowo-Ksiggowego w terminie dcr

dnia l5 lipca dotycz4cej wysokoSci wydanych i niewykorzystanych Srodk6w
finansowych przeznaczonych na wyplatg stypendi6w socjalnych, specjalnych dla os6b
n iepelnosprawnych oraz zapom6g.

7) przekazywanie odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w pisemnej infbrmacjr
dotycz4cej liczby student<lw kaZdego kierunku studi6w na dzieri l5 pa2dziernika
potwierdzonej podpisem dziekana wydzialu,

(
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8) przyjmowanie i opiniowanie wniosk6w o przyznanie stypendium rektora dla
najlepszych student6w,

9) sporz4dzanie oraz ptzekazywanie odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w
list zawierajqcych imig, nazwisko, rok, kierunek studi6w, numer albumu oraz Srednie

ocen, student6w ktorzy zlozyli wnioski o przyznanie stypendium rektora dla
na.ilepszych student6w za Sredni4 ocen w terminie do koirca pa2dziemika ka2dego
roku akademickiego,

l0) przekazywanie w terminie do dnia 20 pa2dziernika odwolawczej komisji stypendialnej
ds. student6w wniosk6w o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych student6w
za osi4gnigcia naukowe, artystyczne oraz wysokie wyniki sportowe.

5. Decyzje wydane przez wydzialow4 komisjg stypendialn4 ds. student6w podpisuje
przewodnicz4cy tej komisji lub dzialaj4cy z jego pisemnego upowa2nienia
wiceprzewodniczqcy. Wz6r upowaZnienia, o kt6rym mowa stanowi Zal4czn\k nr 7 do

Regulaminu.
6. Nadz6r nad dzialalno5ci4 wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w sprawuje

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

student6w niezgodn4 z przepisami Ustawy lub niniejszym Regulaminem.
8. Rozpatrzenie wniosk6w o przyznan\e pomocy materialnej powinno by6 udokumentowane

protokolem podpisanym odpowiednio przez dziekana bqd2 wszystkich czlonk6w
wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w.

9. Utrata statusu studenta b4d2 statusu pracownika Uniwersytetu w Bialymstoku powoduje
wyga5niEcie czlonkostwa w wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w.

10. W przypadku zaistnienia s)'tuacj i o kt6rej mowa w ust. 9 sklad wydzialowe.i 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 l4czy6 funkcji czlonka wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w
z funkcj4 czlonka odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w.

8ls
1. Od decyzji dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w), w sprawach

dotyczqcych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych
oraz zapomogi, przyslugu.je 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 decyzji
w sprawie stypendium rektora dla najlepszych student6w przysluguje wniosek, do rektora
(bqd2 odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w) o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie l4 dni od daty dorgczenia decyzji.

2. Odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. student6w powoluje rektor w terminie do dnia 20
listopada kaZdego roku akademickiego.

3. Kadencja odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w trwa od dnia jej powolania do
I 5 grudnia kolejnego roku akademickiego.

4. W sklad odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w wchodz4 studenci delegowani
przez Parlament Studencki Uniwersytetu w Bialymstoku i pracownicy uczelni
z zastrzezeniem,2e studenci stanowi4 wigkszoSi skladu komisji.

5. W posiedzeniach komisji moze uczestniczyi z glosem doradczym radca prawny.
6. Do podstawowych obowi4zk6w odwolawczej komisji ds. student6w naleZy

w szczeg6lno6ci:

\,



l) oglaszanie terminu skladania wniosk6w o przyznanie stypendium reklora dla
najlepszych student6w,

2) analiza zlolonych przez student6w wniosk6w wraz z Wmagan4 dokumentacj4
o przyznanie stypendium rektora dla naj lepszych student6w,

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania b4d2 nieprzyznania stypendium rektora
dla najlepszych student6w oraz rozpatrywanie wniosk6w o ponowne rozpatrzenie
sprawy,

4) rozpatrywanie odwolah od decyzji wydzialowych komisji stypendialnych ds.

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

przewodnicz4cy tej komisji lub dzialaj4cy z jego pisemnego upowaznienia
wiceprzewodnicz4cy.

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

9. Nadz6r nad dzialalnoSci4 odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w sprawuje
rektor.

10. Rektor moZe uchylii decyzjg odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w niezgodn4
z przepisami Ustawy lub niniejszym Regulaminem.

l1.Z posiedzenia odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w sporz4dzany jest
protok6l, kt6ry podpisuj4 wszyscy obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji.

l2.Utrata statusu studenta b4d2 statusu pracownika Uniwersytetu w Bialymstoku powoduje
wygaSnigcie czlonkostwa w odwolawczej komisji stypendialnej ds. student6w.

13. W przypadku zaistnienia sltuacji o kt6rej mowa w ust. 12 sklad komisji powinien byi
niezwlocznie uzupelniony. Jezeli wakat dotyczy studenta, rektor wzywa parlament
studencki do uzupelnienia, w terminie 7 dni skladu osobowego komisji.

s 16

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

student6w wybieraj4 ze swego skladu:
l) przewodnicz4cego,
2) wiceprzewodnicz4cego,
3) sekretarza.

2. Decyzje wydzialowej komisji stypendialnej ds. student6w i odwolawczej komisji
stypendialnej ds. student6w zapadajq w glosowaniu jawnym zwykl4 wigkszoSci4 glos6w.

spos6b i termin wyplaty iwiadczeri

$ 17

l. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych i stypendia rektora
dla najlepszych student6w wyplacane s4 co miesi4c, przy czym pierwsze stypendium
w danym roku akademickim wyplacane jest nie p62niej niZ listopadzie z wyr6wnaniem za
pa2dziemrk, a w przypadku studi6w przemiennych - nie p62niej niZ w kwietniu
z wyr6wnaniem za matzec.

2. Wyplata przyznanych dwiadczen pomocy materialnej nastgpuje nie wczeSniej niZ
w ostatnim tygodniu ka2dego miesi4ca na indywidualne konto bankowe wskazane prz,ez

studenta we wniosku stypendialnym.
3. Listy stypendialne wprowadzane s4 do systemu USOS najp6Zniej w terminie do l5 dnia

kaZdego miesi4ca.
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l.

Szczegrilowe kryteria udzielania 6wiadczerfi pomocy materialnej

Stypendium socjalne

$ l8
Stypendium socjalne ma prawo otrzyma( student znajduj4cy sig w trudnej sytuacji
materialnej.
Przy ustalaniu wysokoSci dochodu uprawniaj4cego studenta do ubiegania sig

o stypendium socjalne uwzglgdnia sig dochody osiqgane przez:

1) studenta,
2) mal2onka studenta, a takZe bgd4ce na utrzymaniu studenta lub jego malZonka dzieci

niepelnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku Zycia, a jedli 26 rok zycia
przypada w ostatnim roku studi6w, do ich ukoriczenia, oraz dzieci niepelnosprawne
bez wzglgdu na wiek,

3) rodzic6w, opiekun6w prawnych lub faktycznych studenta i bgd4ce na ich utrzymaniu
dzieci niepelnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku Zycia, a je5li 26 rok Zycia
przypada w ostatnim roku studi6w, do ich ukoriczenia, oraz dzieci niepelnosprawne
bez wzglgdu na wiek.

3. Miesigczn4 wysokoS6 dochodu na osobg w rodzinie studenta uprawniaj4cego do

ubiegania sig o stypendium socjalne ustala sig na zasadach okeSlonych w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych, z uwzglgdnienicm ust.2,
z zastrzezeniem, Ze do dochodu nie wlicza sig:

1) Swiadczeri 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, sporz4dzanych do tych

um6w albo migdzynarodowych program6w stypendialnych,
3) Swiadczeir pomocy materialnej dla uczni6w otrzymywanych na podstawie ustawy

z dnia 7 wrzeSnia l99l r. o systemie oSwiaty,
4) Swiadczeri, o kt6rych mowa w art. 173a, arr. l99a Ustawy,
5) stypendi6w o charakterze socjalnym przyznawanych przez tnne podmioty, o kt6rych

mowa w art. 2l ust. I pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca l99l r. o podatku dochodowym
od os6b fizycznych.

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 zadnym z rodzicow i potwierdzil

ten fakt w zloZonym oSwiadczeniu oraz spelniajedn4 z nastgpuj4cych przeslanek:

a) ukohczyl26 rok Zycia,
b) pozostaje w zwi4zku malZefiskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2,
lub

2) je|eli spelnia l4cznie nastgpuj4ce warunki:
a) posiadal stale 2r6dlo dochod6w w ostatnim roku podatkouym,
b) posiada stale 2r6dlo dochod6w w roku bie24cym,
c) jego miesigczny doch6d w okresach, o kt6rych mowa w lit. a i b, jest wyZszy lub

r6wny 1,15 sumy kwoty okreSlonej w art. 5 ust. I ikwoty okre5lonei w art. 6 ust.2
pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnTch,

\
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d) nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z 2adnym z rodzic6w
i potwierdzil ten fakt w zlo2onym oSwiadczeniu.
5. W przypadku gdy do ustalenia wysoko6ci dochodu uprawniaj4cego studenta do ubiegania

sig o stypendium socjalne przyjmie sig doch6d z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
doch6d ten ustala sig na podstawie powierzchni uZ1'tk6w rolnych w hektarach
przeliczeniowych i wysokodci przecigtnego dochodu z ptacy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z I ha przeliczeniowego, oglaszanego na podstawie ar1. 18

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania
dochod6w z gospodarstwa rolnego oraz dochod6w pozarolniczych dochody te sumuje sig.

6. W uzasadnionych przypadkach dziekan (b4d2 wrydzialowa komisja stypendialna ds.
student6w) lub rektor (b4dZ odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w), mog4
za2qda(. dorgczenia zariwiadczenia z odrodka pomocy spolecznej o sltuacj i dochodowej
i majqtkowei studenta i rodziny studenta i uwzglgdnii tg syuacjg przy ocenie spelnienia
przez studenta kry.terium, o kt6rym mowa w ust. I .

7. W przypadku niedostarczenia przez studenta za{wiadczenia, o kt6rym mowa w ust. o,
dziekan (bqd2 wydzialowa komisja stypendialna ds. student6w) lub rektor (b4dZ
odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w), moZe wezwai studenta do
przedstawienia u1ja5nieir. NiezloZenie wyjaSniei w wyznaczonym terminie skutkuje
odmow4 przyznania stypendium socjalnego.

l.
$ te

Doch6d rodziny studenta ubiegaj4cego sig o przyznanie stypendium socjalnego ustala siq
na podstawie zaSwiadczeir i oSwiadczeri zal4czonych do wniosku stypendialnego
potwierdzaj4cych doch6d osi4gnigty przez studenta i czlonk6w rodziny studenta w roku
kalendarzowym poprzedzajqcym rok akademicki, w kt6rym zlo2ono wniosek.
KaZda zmiana wysokodci osi4gnigtego dochodu stanowi4cego podstawg do przyznania
stypendium powinna byi niezwlocznie zgloszona przez studenta do organu, kt6ry wydal
decyz-.ig o przyznaniu stypendium (tj. - dziekana lub wydzialowej komis.ii stypendialnej ds.
student6w).
Przy ocenie sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta bierze sig pod uwagg
obowiqzek alimentacyjny rodzic6w (opiekun6w prawnych) wobec dzieci, z zastrze2eniem
sytuacji okreSlonych w $ l8 ust. 4.
(uchylony).

$20
Student studi6w stacjonamych znajduj4cy siE w trudnej sytuacji materialnej moZe
otrzymywai stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci z tytulu zamieszkania
w domu studenckim lub w obiekcie innym niZ dom studencki, jeZeli codzienny dojazd
z miejsca stalego zamieszkania do uczelni uniemoZliwialby lub w znacznym stopniu
utrudnial studiowanie.
Student studi6w stacjonamych w przypadku, o kt6rym mowa w ust. l, mo2e otrzymywai
stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci r6wnie2 z t)'tulu zamieszkania
z niepracuj4cym malZonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie
innym ni2 dom studencki.
Uprawnionym do uzyskania stypendium socjalnego w zwigkszonej wysokoSci, o kt6rym
mowa w ust. I i 2, jest student, kt6rego doch6d na osobg w rodzinie nie prz.ekracza
najniZszego przedzialu dochodowego ustalonego przez rektora zgodnie z $ 3 ust. 2 pkt l.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1-3, stypendium socjalne moze zostaa zwigkszone
nie wigcej niZ o 50o/o slawki ustalonej przez rcktora dla najniZszego przedzialu
dochodowego. tr-4czna miesigczna wysokoSi zwigkszenia stypendium z t).tulu, o kt6rym

2.

3.

4.

2.

3.

4.
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mowa w ust. 1 i 2 nie moze byt, wy2sza niz 100Vo stawki stypendium ustalonej przez

rektora dla najni Zszego przedzialu dochodowego.
5. Student zamieszkuj4cy w obiekcie innym niZ dom studencki do wniosku zal4cza

oSwiadczenie potwierdzaj4ce fakt zamieszkiwania w wynajmowanym lokalu.

l.

1.

Stypendium specjalne dla ostib niepelnosprawnych

s21
Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych mo2e otrzymywai student z tytulu
niepelnosprawnoSci potwierdzonej orzeczeniem wlaSciwego organu.
Do wniosku, o przyznanie stypendium specjalnego student powinien dol4czy(, orzeczenie
o stopniu niepelnosprawnoSci lub orzeczenie traktowane na r6wni z tym orzeczeniem.
Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych jest przyznawane nie dlu2ej ni2 na
okres wa2noSci orzeczenia potwierdzaj4cego niepelnosprawnoSi.
WysokoS6 stypendium dla os6b niepelnosprawnych uzale2niona jest od stopnia
niepelnosprawnoSci okre(lanego w orzeczeniu.

5. W przypadku utraty wa2noSci orzeczenia o niepelnosprawnoSci lub stopniu
niepelnosprawnoSci w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania
uprawnieri do stypendium specjalnego, student jest zobowipany do niezwlocznego
dostarczenia do dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. studentow)
wniosku o ponowne przyznanie stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym
przez wlaSciwy organ.

2.

3.

4.

l.

5.

6.

Stypendium rektora dla najlepsrych student6w

s22
Stypendium rektora dla najlepszych student6w mo2e otrzymywai student. kt6ry uzyskal
za rok studidw wysok4 Sredni4 ocen lub posiada osiqgnigcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym.
Stypendium przyznawane jest przez odwolawcz4 komisje stypendialn4 ds. student6w na
pisemny wniosek studenta zloZony za poirednictwem dziekanatu.
Student ubiegajqcy sig o stypendium rektora dla najlepszych student6w w wigcej niZ
jednej z wymienionych w ust. 1 kategorii pomimo spelnienia kryteri6w przewidzianych
dla kazdej z nich moZe otrzymat tylko jedno stypendium - korzystniejsze dla studenta.
O przyznanie stypendium, o kt6rym mowa w ust.l , student moZe ubiegad sig nie
wcze6niej niz po zaliczenilu pierwszego roku studi6w, z zastrzeZeniem ust.4
O stypendium rektora dla najlepszych student6w moZe ubiega6 sig student przyjgty na
pierwszy rok studi6w w roku zloZenia egzaminu maturalnego, kt6ry iest laureatem
olimpiady migdzynarodowej albo laureatem lub finalist4 olimpiady przedmiotowej o
zasiggu og6lnopolskim, o kt6rych mowa w przepisach o systemie o6wiaty, jezeli profil
olimpiady jest zgodny z obszarem, wiedzy, do kt6rego jest przyporz4dkowany kierunek
studi6w.
Student, kt6ry spelnil warunki otrzymania stypendium rektora dla najlepszych student6w
na ostatnim roku studi6w pierwszego stopnia, moze ubiegai sig o to stypendium na
pierwszym roku studi6w drugiego stopnia z zastrzezeniem,Ze od daty ukoriczenia studi6w
pierwszego stopnia do dnia rozpoczgcia studi6w drugiego stopnia nie uplyn4l czas dluzszy
ni2 rok kalendarzowy.
Student moze r6wnocze6nie otrzymywai stypendium rektora dla najlepszych student6w
i stypendium ministra za wybitne osiqgniEcia. Otrzymanie tych stypendi6w nie wyklucza
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prawa studenta do pozostalych Swiadczeri pomocy materialnq oraz prawa do
otrzymywania stypendium pnyznanego przez organy samorz4du ter).torialnego oraz
pracodawc6w, a tak?e pochodz4cego ze Srodk6w funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. 

$ 2j
Stypendium rektora dla najlepszych student6w mole olrzymat nie wigcej niz 10yo

student6w ka2dego kierunku studi6w, w tym nie wigcej niZ 9 o% student6w kaZdego
kierunku studi6w, kt6rzy uzyskali za rok studi6w wysokq Sredni4 ocen, i nie wigcej niz
1o% student6w kazdego kierunku posiadaj4cych osi4gnigcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe we wsp6lzawodnictwie migdzynarodowym lub krajowym.
Stypendium rektora dla najlepszych student6w mole otrzymac student, kt6ry spelnia
l4cznie nastgpuj 4ce warunki:
l\ zaliczyl kolejny rok studi6w.
2) nie poMarzal roku studi6w poprzedzaj4cego przyznanie stypendium, chyba 2e

niezaliczenie roku wynikalo z przyczyn zdrowotnych.

E24
Sredniq ocen ustala sig, obliczaj4c dredni4 arytmetycznE ocen z egzamin6w i ocen
koricowych z przedmiot6w niekoricz4cych sig egzaminem, uzyskanych w roku
poprzedzaj4cym rok przyznania stypendium, z uwzglgdnieniem ocen niedostatecznych.
z zaslrzeLeniem, 2e uwzglgdnia sig oceng z egzaminu komisyjnego, pomijajqc oceng
z egzaminu kwestionowanego w trybie przewidzianym Regulaminem studi6w.
Obliczaj4c 6redni4 ocen, o kt6rej mowa w ust.l, nie bierze sig pod uwagg ocen
z przedmiot6w:
I ) nie ujgtych w kierunkowym b4d2 indywidualnym planie studi6w,
2) ksztalcenia pedagogicznego realizowanego w ramach Centrum Edukacji Ustawicznej.

ti 25
Dziekanat sprawdza i potwierdza na wniosku stypendialnym Sredni4 ocen student6w,
kt6rzy zlozyli wnioski o przyznan\e stypendium rektora dla najlepszych student6w
z tytulu uzyskania wysokiej Srednie.j ocen.
SpoSr6d student6w, kt6rzy Aozyli wnioski rektor (b4d2 odwolawcza komisja stypendialna
ds. student6w) wylania student6w z najwyZszq Sredni4 ocen, stanowi4cych nie wiEcej niz
9% student6w danego kierunku studi6w, z zachowaniem nastgpuj4cych zasad:
1) jeleli wynikiem wyliczenia 9oh liczby student6w kierunku studi6w jest liczba

niecalkowita, zaokr4gla sig j4 do liczby calkowitej z zachowaniem zasady, Ze liczba la
nie moZe byt, wy2sza niL 9o/. liczby student6w kierunku,

2) jeleli wSr6d os6b z najwyZsz4 Sredni4 ocen ostatnie miejsca zajmuj4 osoby, kt6re
uzyskaiy tak4 samq Sredni4 ocen, a zaliczenie wszystkich tych os6b do grupy
student6w z najv"ryZsz4 6redni4 spowodowaloby przekroczenie ustalonego limitu, do
grupy student6w z najwryZsz4 Sredni4 ocen nie zalicza sig 2adnej z tych os6b.

$26
Rektor (b4dZ odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w) rozpatruje wnioskr
o stypendia rektora dla najlepszych student6w z tytulu posiadania osi4gnig6 naukowych,
artystycznych lub wysokich wynik6w sportowych we wsp6lzawodnictwie
migdzynarodowym lub krajowym, przyznaj4c za udokumentowane osi4gnigcia i wynik.,
uzyskane w roku poprzedzaj4cym rok przyznutia stypendium, punkty zgodnie z zasadamr
okreSlonymi w827. 
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1.

2. Po ustaleniu punktacji uzyskanej przez wszystkich wnioskodawc6w rektor (b4d2

odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w) wylania grupg student6w. kt6rzy
uzyskali najwylsz4liczbg punkt6w (nie mniej jednak niz 40 pkt), stanowi4c4 nie wigcej
niZ I % student6w danego kierunku studi6w z zachowaniem nastgpuj4cych zasad:

1) jezeli wynikiem wyliczenia lVo liczby student6w kierunku studi6w jest liczba
niecalkowita, zaokr4gla sig j4 do liczby calkowitej z zachowaniem zasady,2e liczba ta
nie moZe byd v'ry1sza nia lYo liczby student6w kierunku,

2) jezeli wSr6d os6b z nalwylszq liczb4 punkt6w ostatnie miejsca zajmuj4 osoby, kt6re
uzyskaly tak4 samq liczbg punkt6w, a zaliczenie wszystkich tych os6b do grupy
student6w z najwy2sz4 punktacjq spowodowaloby przekroczenie ustalonego limitu, do
grupy student6w z nalwylsz4l\czbE punkt6w nie zalicza sig Zadnej z tych os6b.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych student6w z tytulu posiadania

wysokich wynik6w sportowych wymaga zaopiniowania przez Prezesa Zarz4du Klubu
Uczelnianego Akademickiego Zwi4zku Sportowego Uniwersytetu w Bialymstoku.

$27
Za osi4gnigcia naukowe uprawniaj4ce do ubiegania sig o stypendium rektora dla
najlepszych student6w z tytulu posiadania osi4gnigi naukowych uznaje sig:

l) publikacje naukowe do 30 pkt,
2) czynny udzial w konferencjach naukowych - do 20 pkt,
3) nagrody i wyr6Znienia uzyskane za prace naukowo-badawcze w konkursach do 20

pkr,
4) udzial w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez jednostkg uczelni

macierzystej lub realizowanych w ramach wsp6lpracy z innymi oSrodkamr

akademickimi (naukowymi), w tym zagranicznymi do 10 pkt,
5) aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych przez kolo

3.

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

2. Za osi4gnigcia artystyczne uprawniajqce do ubiegania sig o stypendium rektora dla
naj lepszych student6w uznaje sig:

l) nagrody i wyr6Znienia uzyskane indywidualnie i grupowo w konkursach, przeglqdach,

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

2) wlasny dorobek artystyczny prezentowany na forum regionalnym, og6lnopolskim.
migdzynarodowym (podczas f'estiwali, koncert6w, wystaw malarskich, wieczorow
poetyckich, itp.) - do 20 pkt,

3) udzial w wystgpach zespolu artystycznego reprezentuj4cego Uniwersytet - do 20 pkt.
4) inne osiqgnigcia artyslyczne na szczeblu co najmniej regionalnym do20pkt.

3. Za wysokie wyniki sportowe uprawniaj4ce do ubiegania sig o stypendium rektora dla
najlepszych student6w uznaje sig:

1) udzial w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach Swiata, mistrzostwach Europy,
uniwersjadach, akademickich mistrzostwach Swiata, akademickich mistrzoslwach
Europy lub zawodach tej samej rangi dla os6b niepelnosprawnych - do 40 pkt,

2) zajEcie w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwaoh
Polski szk6l wy2szych lub zawodach tej samej rangi dla os6b niepelnosprawnych:
a) miejsca I - III - do 40 pkt,
b) miejsca IV - VI - do 30 pkt,
c) miejsca VII - X - do 20 pkt,

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

co najmniej regionalnym jako czlonek reprezentacji Uniwers)tetu - do 20 pkt.
4. Studenci pierwszego roku studi6w - laureaci otimpiady migdzynarodowej albo laureacr

lub finaliSci olimpiady przedmiotowej o zasiggu og6lnopolskim - 40 pkt.

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

student6w) wniosk6w o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotycz4cych stypendium rektora dla
najlepszych student6w, nie stosuje sig zasady okreSlonej w $ 23 ust. 1.

$2e
W marcu kaZdego roku wydzialy prowadz4ce studia przemienne przeprowadzaj4 ponown4

kwalifikacjg student6w tych studi6w, ubiegaj4cych sig o stypendia rektora dla naj lepszych

sludent6w. W tym terminie stypendia dla najlepszych student6w mogq zostad prT,yznane

studentom studi6w przemiennych w liczbie nie wigkszej niZ w pu2dziemiku. Stypendia mog4
otrzymac studenci spelniaj4cy kryteria ustalone dla grupy najlepszych student6w kierunku
studi6w w paLdziernlku. Rektor (b4d2 odwolawcza komisja stypendialna ds. student6w)
przyznaje stypendia z zachowaniem zasad ustalonych w $ 25.

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

najlepszych student6w, ko6cz4cemu 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 studi6w.
Wniosek powinien zostad zloZony nie p62niej niz 30 dni przed wyznaczon4 dat4

ukohczenia studi6w, za poSrednictwem wlaSciwego dziekanatu.
2. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,

w przypadku studenta koricz4cego studia przed terminem okreSlonym w programie
studi6w, wygasa z ostatnim dniem miesi4ca, w kt6rym student posiadal uprawnienia do
otrzymyu ania tych Swiadczef.

Zapomoga

$ 31

l. Zapomoga to Swiadczenie jednorazowe przyznawane studentowi, kt6ry z przyczyn
losowych znalazl sig w przej6ciowo w trudnej sytuacj i materialnej spowodowanej:
l) Smierci4 czlonka najblizszej rodziny,
2) dlugotrwal4 chorob4 studenta, jego dziecka lub czlonka najbliZszej rodziny

pozostaj4cego we wsp6lnym gospodarstwie domowym,
3) poZarem, powodzi4 lub inn4 klgskq 2ywioiow4,
4) innym zdarzeniem losowym powoduj4cym pogorszenie sig sytuacji materialne.i

studenta (nieprzewidywalnym b4d2 trudnym do przewidzenia, niezaleznym od woli
studenta).

2. Zapomogg student moze otrzymat dwa razy w roku akademickim z zastrzeZeniem. ze

zapomogg z tytulu tego samego zdarzenia moZe orrzymat tylko raz.

3. Wniosek o zapomogg wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi opisane we wniosku
zdarzenie student powinien zlo2y| nie p62niej niz w terminie dw6ch miesigcy od dnia
powstania okoliczno3ci o kt6rej mowa w ust. 1.

4. W z6r wniosku o przyznanie zapomogi stanowi Zalqcznik nr 4 do niniejszego Regulamtnu.

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

l) ukoriczenia studi6w, tj. zlo2enia egzaminu dyplomowego.
2) ostatecznej 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 samego tytulu na innej uczelni.
6) Smierci studenta.

2. W przypadku wystqpienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust.1, decyzia o przyznaniu
stypendium wygasa z ostatnim dniem miesi4ca, w ktorym student posiadal uprawnienta
do otrzymywania tych Swiadczefr.

3. Przywr6cenie wyplaty Swiadczeri pomocy materialnej, w s1'tuacj i przywr6cenia
utraconego statusu studenta lub zakofczenia okresu zawieszenia w prawach studenta jest
moZliwe na podstawie ponownego zlolenia wniosku stypendialnego i otrzymania decyzji
o przyznaniu stypendium.

4. W przypadku przedluZenia okesu trwania studi6w z powodu niezaliczenia seminarium
dyplomowego/niezloienia w terminie pracy dyplomowej student traci prawo do
Swiadczeri pomocy materialnej.

5. Student przebywaj4cy na urlopie nie moze ubiegad sig o dwiadczenia z funduszu pomocy
materialnej, z wyl4czeniem stypendium rektora dla najlepszych student6w.

6. Student przebywaj4cy na urlopie nie traci prawa do przyznanych, przed uzyskantem
zgody na urlop, Swiadczeri pomocy materialnej.

Miejsca w domach studenta

$31
l. Student moZe ubiegai sig o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to

przysluguje 16wnie2 malZonkowi i dziecku studenta.
2. Pierwszefistwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysluguje studentowi,

kt6remu codzienny dojazd do uczelni uniemoZliwia lub w znacznym stopniu utrudnia
studiowanie i kt6ry znajduje sig w trudnej sy'tuacji materialnej.

3. Decyzje w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim w ramach limitu, o kt6rym
mowa w $ 3 ust. 2 pkt 6, podpisuje dziekan.

4. Wniosek o przyznan\e miejsca w domu studenckim, stanowi4cy Zal4cznik 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. Miejsca w domu studenta cudzoziemcom oraz studentom przyjeZdZajEcym do UwB

w ramach wymiany przyznaje dziekan z rezerwy miejsc posiadanej w ramach
przyznanego wydzialowi limitu.

6. Szczeg6lowe zasady kwaterowania, odplatno5ci oraz przepisy porzqdkowe zapewniajEce
prawidlowe funkcjonowanie dom6w studenta okre6la Regulamin Dom6w Studenta
Uniwersytetu w Bialymstoku.

$34
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem I pa2dziemrka 2014 roku.
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Przyjmujg do wiadomosci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oSwiadczenia

o niepobieraniu Swiadczeir z funduszu pomocy materialnej na wigcej ni2jednym kierunku studiow.

(czytclny podpis wnioskodawcy)

ll. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji
Stypendialnej ds. Student6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

(czytcln) podpis wnioskoda\\c)')

12. Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych wyraZam zgodg na przelwarzanie przez Uniwersytet w
Bialymstoku danych zawartych w niniejszym wniosku oraz zloZonych do wniosku dokumentach.

(czlteln) podpis wnioskodarvcy)

L

t3. Do wniosku zal4czam nastgpujqce dokumenty, w kt6rych zawarte sE informacje pozwalajqce okreSlic

sy.tuacjg materialn4 mojej rodziny oraz wyliczy( miesigczny doch6d netto przypadaj4cy na osobQ w mojej
rodzinie* (wlaiciwe zakreSlii X):

zaswiadcz€nia z urzgdu skarbowego czlonk6w rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegaj4cym

opodatkowaniu na zasadach okre6lonych w art.27,30b,30c i 30e ustawy z dnia26lipca l99l r. o podatk*u

dochodowym od os6b fizycznych osi4gnigtym w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkowy
zaswiadczenia sq obowi4zkowe dla wszystkich pelnoletnich, w momencie skladania wniosku, czlonkow
rodziny, wz6r zaSwiadczenia stanowi zal4cznik numer I do wniosku;

oswiadczenia czlonk6w rodziny studenta i studenta rozliczajqcych sig na podstawie przepisow o

zryczaltowanym podatku dochodowym od niekt6rych przychod6w osi4ganych przez osoby ltzyczne c

dochodzie osi4gnigtym w roku kalendarzowym poprzedzaj4cym okres zasilkowy ; wzor o6wiadczenia

stanowi zalqcznik numer 2 do wniosku;
o6wiadczenia cztonk6w rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegaj4cym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od os6b frrycznych osi4gnigtym w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres

zasilkowy wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi wykazane w o5wiadczeniu dochody (np. MOPS,

FA. KRUS. ZUS), wz6r oSwiadczenia stanowi zalacznik numer 3 do wniosku i zawiera katalog dochod6w,
kt6re powinny byc wliczane do dochodu;

il zaswiadczenia czlonk6w rodziny studenta i studenta zawieraj4ce informacjg o wysokoSci skladek na

ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj4cym okres zasilkowy (np. ZUS, KRUS).

zadwiadczenia s4 niezbgdne dla kazdego, kto posiadal doch6d; obowi4zuj e wz6r zaiwiadczen ia wydany
przez wlaSciwy urzqd,

zaswiadczenie wlaSciwego organu gminy, nakaz platniczy o wielko5ci gospodarstwa rolnego wyrazonej
w hektarach przeliczeniowych ogolnej powierzchni w roku kalendarzowym poPrzedzajEcym okres
zasilkowy; obowiqzuje wzor za6wiadczenia wydany przez wla5ciwy urz4d;

umowg dziertawy - w przypadku oddania czgSci lub calo5ci znajduj4cego sig w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego w dzier2awE, na podstawie umowy zawaftej stosownie do przepisow o ubezpieczeniu

spolecznym rolnikow. albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierzawg w zwiqzku z pobieraniem renty
okreSlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich ze Srodk6w pochodz4cych z Sekcji
Cwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
umowe zawart4 w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkladdw gruntorryych - w przypadku

wniesienia gospodarstwa rolnego do uzytkowania przez rolnicz4 sp6ldzielnig produkcyjnq,

odpis podlegajqcego wykonaniu orzeczenia s4du zasqdzaj4cego alimenty na rzecz os6b w rodzinie lub
poza rodzin4 lub odpis protokolu posiedzenia zawierajqcego tre56 ugody s4dowej, lub odpis
zatwi€rdzonej przez sqd ugody zawartej przed mediatorem, zobowi4zuj4cych do alimentow na rzecz

osob w rodzinie lub poza rodzinq (wlaSciwe oodkreSlid),
przekazy lub przelewy pienifzne dokumentujqce wysokose zaplaconych alimentdw, jezeli czlonkowie
rodziny sq zobowi4zani orzeczeniem s4du, ugod4 sqdowE lub ugod4 zawart4 przed mediatorem do ich
placenia na rzecz osoby spoza rodziny,
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymala aliment6w albo otrzymala je w wysokosci nizszej od

ustalonej w orzeczeniu sqdu, ugodzie s4dowej lub ugodzie zawarlej pned mediatorem:
- zaSwiadczenie organu prowadz4cego postgpowanie egzekucyjne o calkowitej lub czgSciowel

bezskutecznosci egzekucji aliment6w, a takze o ulsokosci wyegzekwowanych alimentow, lub
- informacjg wlasciwego sqdu lub wlasciwej instytucji o podjgciu przez osobg uprawnion4 czynnoscl

zwiqzanych z wykonaniem t',tulu wykonawczego za granicq albo o niepodjgciu tych czynnoici, r'



l

szczeg6lnosci w zwi4zku z brakiem podstawy prawnej do ich podjgcia lub brakiem mo2liwoici wskazania

przez osobg uprawnio*n4 miejsca zamieszkania dluznika alimentacyjnego za gtanicq, jezeli dluznik

zamieszkuje za granicq ,

dokument okreSlajqcy datQ utraty dochodu oraz miesigcznE wysokosd utraconego dochodu czlonka rodziny
studenta i studenta, (miesigczny doch6d mo2emy zast4pii dochodem rocznym),

dokument okre(lajqcy wysokosi dochodu uzyskanego przez czlonka rodziny studenta lub studenta oraz

liczbe miesiecv, w kt6rych doch6d byl osi4gany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym
poprzedzaj4cym okres zasilkowy (rok akademicki),

I dokument okreSlaj4cy wysoko5c dochodu uzyskanego przez czlonka rodziny z miesi4ca nastgpuj4cego po

nriesiqcu, w ktorym doch6d zostal osiqgnigty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym
poprzedzaj4cym okres zasi lkowy (rok akademicki),;

decyzjE Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu Swiadczeri z Funduszu i ich miesigcznej wysokodci oraz o

wysokoSci 6wiadczeri wyplaconych w roku poprzedzaj4cym rok akademicki;

, odpis zupelny lub skr6cony akt6w zgonu rodzic6w lub odpis podlegaj4cego wykonaniu orzeczenia s4du

zas4dzaj1cego alimenty lub odpis protokolu posiedzenia zawieraj4cego tre3C ugody sqdowej, lub odpis
zatwierdzonej przez s4d ugody zawaftej pzed mediatorem zobowiqzuj4cych do alimentow - w przvoadku

osoby uczacei siQ:

.I kartg pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywaj4cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie zezwolenia na osiedlenie sig, zezwolenia na poby rezydenta dlugoterminowego Wsp6lnot
Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na cz.as oznaczony udzielonego w zwiqzku z okoliczno6ci4. o

kt6rej mowa w art. 53 ust. I pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 20ll r. Nr
264, poz. 1573 oraz 22012 r. poz. 589 i 769), lub w zwi4zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej

statusu uchodZcy lub ochrony uzupelniajEcej;

odpis prawomocnego orzeczenia s4du orzekajqcego rozwod lub separacjg albo odpis zupetny lub skrocony

aktu zgonu malzonka lub rodzica dziecka - w DrzvDadku osob:v sa@;
1 ' odpis zupelny aktu urodzenia dziecka - w orzvoadku sdv oiciecjest nieznanv;

I odpis prawomocnego orzeczenia sqdu oddalajEcego pow6dztwo o roszczenie alimentacyjne;

I orzeczenie s4du zobowi4zuj4ce jednego z rodzicow do ponoszenia calkowitych kosztow utrzymania
dziecka:

odpis prawomocnego postanowienia s4du orzekaj4cego przysposobienie lub zaSwiadczenie sqdu lub

o6rodka adopcyjnego o prowadzonym post9powaniu sqdowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

,.- orzeczenie s4du o powolaniu opiekuna prawnego dziecka;

I orzeczenie o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci czlonka rodziny studenta lub studenta
powyZej l8 roku Zycia, o ile nie uczq sig i pozostajE na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.

I zaswiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego czlonka rodziny studenta i okresie na jaki
zostal on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;

I zaSwiadczenie o uczgszczaniu do szkoly lub szkoly wyzszej rodzeistwa lub dzieci wnioskodawcy do 26

roku zycia;
L odpis skr6cony aktu urodzenia rodzeristwa lub dzieci do I E roku 2ycia, w przypadku nieuczqszczania do

szkoly;
.. zaswiadczenie o wysokosci dochod6w czlonka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeSli osi4gn4l

on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z kt6rego ustala siQ dochod;

L- inne dokum€nty niezbgdne do ustalenia prawa do pomocy materialnej na uczelni.

I)okumcnty. k16rc nalczy zlozyi w oryginale.

Pouczenic:
Kof,ic dokumenta)w niezbgdnych do przyznania stypendi6!v i zapomdg uwierzytclnia organ rrla(cirvy pro\tadzqc}-
poslcpo\\anic \r sprawic (pracownik WKS ds Student6!v prz)imuj4cy dokumcnty). notariusz lub instyluc.j& kt6ra dokumcnL

w\oala.

OSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

(wlaiciwe zakre5lic)

OSwiadczam, ze:

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

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

'llilillli 
;,;;;, *t",,,i,t

2. Ukoriczylem(am) studia / nie ukoirczylem(am) studi6w (niepotrcebne skreilit)



3.

5.

't.

a) drugiego stopnia / jednolite studia magisterskie (niepoftzebne skreiliC).

Ukoriczylem (am) studia / nie ukoriczylem(am) studi6w (niepotrzebne skreilit).

a) pierwszego stopnia ............. 
i;;,; ; ;;,;;;;:;;;)

R6wnoczeSnie jest€m studentem(k4) kierunku studi6w:

(nazwa kierunku i uczelni)

Jestem / nie jestem kandydatem na zolnierzz zawodowego, zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem sluZb

paistwowych (n iepotrzebne sl<reilit).

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania iwypfacania Swiadczei pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu w Bialymstoku.

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczerl z funduszu pomocy materialn€j.

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty s4 prawdziwe, jestem Swiadomy(a)
odpowiedziafnosci karnej za falszywe zeznania z art.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p6 . zm.) oraz odpowiedzialnodci cywilnej z an. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6in. zm.) za szkodE wyrz4dzonq niezgodnym z prawdq
oSwiadczeniem.

(crytelny podpis wnioskodawcy)



Zalqcznik nr I

do wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego

WZOR

zAswtADczENrE z URZEDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZTONKA RODZTNY
PODLEGAJACYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FZYCZNYCH
NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 27, 3Ob, 3OC i 3OE USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

o PoDATKU DOCHODOWYM OD OS0B FZYCZNYCH lDZ.U.Z2012t.POZ.361, Z POZN. ZM.),
osrAGNrEwM w RoKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASII KOWY

w roku podaikowyn .....

1) doch6d"'wyni6s1 ........... .............. 21 ...... gr;
2) podatek nalezny wyni6sl ... ................. zl ...... gr;

f p""+c 
"rieo"*"1

(podpis z podaniem imienia,
nazwiska i sianowiska sluzbowego)

" W pzypadku gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzaiacego
tozsamoSC.2) Wypelnic w pzypadku lEcznego rczliczania sie mafzonk6w z osiqgnietego dochodu.

"r Pzych6d pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o sktadki na
ubezpieczenia spoleczne

i zdrowotne oraz bez pomniejszania o nale2ny podatek dochodowy



Zal4cznlk nr 2
do wniosku o przyznanie

stypendium socjalnego

(imie i nazwisko czlonka rodziny)

oSwlADczENtE czroNKA RoDztNY RozLlczAJAcEGo slE NA PoDsrAwlE PRzEPls6w

O ZRYCZALTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTORYCH PRZYCHOD6W

oSTAGNIETYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIAGNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZAS]LKOWY

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym .......... uzyskalam/uzyskalem dochod z
dzialalnoSci

opodatkowanej w formie:
(zakresliC odpowiedni kwadrat)
d ryczaltu ewidencjonowanego,
d karty podatkowej.
'1. Doch6d po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniosl . zl ..... . gt.
2. Nalezne skladki naubezpieczeniaspolecznewyniosly................... ......21 ...... g(.

3. Nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosly ........... zl ........ gr.

4. Nalezny zryczaltowany podatek dochodowy wyni6sl ....... . zl . ...... gt.

Oswiadczam, 2e jestem Swiadomy/swiadoma odpowiedzialnojci karnei za zlozenie

f alszyw ego oSw iad cze n i a.

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



Zal4cmik nr 3

do wniosku o przyznanie

stypendium socjalnego

iirie i 
""i*irto "'ilnt" 

ioJii"vl

oSwtADczENlE czLoNKA RoDztNY o DocHoDzlE NIEPoDLEGAJACYIII oPoDATKowANlu

poDATKtEM DOCHODOWYM OD OS0B FZYCZNYCH, OSIAGNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASILKOWY

Oswiadczam,2ewrokukalendazowym uzyskalam/uzyskatemdoch6d

w wysokosci .........,.. ...... zl . ..... .......... gr z tytulu:
1)gospodarstwa rolnego)- z'l (powterzchnia gospodarstwa w ha
przeliczeniowych ... ...............);
2l

4)
/pkt

Oswiadczam, 2e jestem swiadomy/Swiadoma odpowiedzialnoSci karnei za zlozenie falszwego
oswiadczenia.

(miejscowosc, data) tp"cpir Iti""t" i"oti"v 
"rr"i"iel"go 

olti"o"t""i"i
-) 

12 x pzeciQtna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzajEcym okres
zasilkowy

x kwota miesiQcznego dochodu z I na przeliczeniowego oglaszana w drodze obwieszczenia pzez
Prezesa Glownego

UrzQdu Statystycznego.

Pouczenie
Oswiadczenie obejmuje nastepujqce dochody w zakresie niepodlegajqcym opodatkowaniu podatkiem

dochodowym (art.3 pkt 1 lit. custawyzdnia28 listopada 2003 r o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r Nr
139, poz.992, z p6in. zm.)):

- renty okreslone w pzepisach o zaopatrzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin p.zyznane na zasadach okreslonych w

przepisach o zaopatrzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- Swiadczenia pieniezne oraz ryczalt energetyczny okreslone w pzepisach o Swiadczeniu pienie2nym i

uprawnieniach przyslugujqcych zolniezom zastepczej stuzby wojskowej pzymusowo zatrudnianym w
kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach rud uranu ibatalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczaft energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach
oraz niekt6rych osobach bedqcych ofiarami represji wojennych iokresu powojennego,

- Swiadczenie pienie2ne okreslone w pzepisach o Swiadczeniu pienieznym pQyslugujqcym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach Wacy ptzez lll Rzesze NiemieckE lub

Zwiezek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
- eme4ury i renty otzymywane przez osoby, kt6re utracily wzrok w wyniku dzialai w latach 1939- 1945 lub

eksplozji pozostalych po tei wojnie niewypal6w i niewybuchdw,
- renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane ptzez ofiary wojny oraz

czlonk6w ich rodzin, renty wypadkowe os6b, kt6rych inwalidztwo powstalo w zwiqzku z przymusowym
pobylem na robotach w lll Rzeszy Niemieckiejw latach '1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasilki chorobowe okreslone w pzepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz w pzepisach o
systemie ubezpieczen spolecznych,

- Srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymwane od rzqddw paistw obcych, organizacji
miedzynarodowych lub migdzynarodowych instytucji finansowych pochodzEce ze Srodk6w bezzwrotnej
pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub um6w zawartych z tymi pafstwami,

organizacjami lub insMucjami pzez Rade Ministrow, wlasciwego ministra lub agencje zqdowe, w tym

rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodk6w jest dokonywane za posrednictwem podmiotu

upowaznionego do rozdzielania srodk6w bezzwrotnej pomocy zagranicznej na zecz podmiot6w, ktorym ma

sluzyc ta pomoc,
- naleznosci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium osob fizycznych majecych miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywajqcych czasowo za gtanicq - w wysokosci odpowiadajqcej
rownowartosci diet z tytufu podr62y sluzbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracownik6w



zatrudnionych w paistwowych lub samorzqdowych jednostkach sfery bud2etowej na podstawie ustawy z dnia
26 czerwca 1 974 r. - Kodeks pracy (Oz U z 1 998 r. Nr 21, poz. 94, z p62n. zm.\,
naleznosci pienigzne wyplacone policjantom, Zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i

jednostek policyjnych uzytych poza granicami pa6stwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia
sil paistwa albo paistw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
a takze naleznoSci pieniezne wyplacone 2olnrezom, policjantom, celnikom ipracownikom pelnrqcym funkcje
obserwalorow w misjach pokojowych organizacji miQdzynarodowych i sil wielonarodowych,

- naleznosci pieniQzne ze stosunku sluzbowego otzymryane w czasie sluzby kandydackiej pzez
funkcjonariuszy PohcJi, Paistwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony RzEdu obliczone za
okres, w ktorym osoby te uzyskaly dochod,

- dochody czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej spdldzielni
produkcyjnej, pomniejszone o skladki na ubezpieczenia spoleczne,

- allmenty na zecz dzieci,
- stypendra doktoranckie i habilitacyjne pzyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych rtytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie szluki (Dz. U Nr 65, poz. 595, z pozn. zm )
stypendia doktoranckie okreslone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym
(Dz.lJ.22012 t. poz. 572,742 i 1544), stypendia sportowe peyznane na podstawie uslawy z dnta 25 czetwca
2010 r o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857, z po2n. zm.) oraz inne stypendia o charakteze socjalnym
przyznane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodalkowane podalkiem dochodowym od os6b fizycznych, otrzymwanych przez osoby
wykonujqce czynnosci zwiqzane z pelnieniem obowiqzk6w spolecznych i obywatelskich,

- naleznosci pieniezne ottzymywane z Mulu wynajmu pokoigoscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych
na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajAcym na wypoczynku orcz uzyskane z

Mulu wyzywienra tych os6b,
- dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz U z 2006

r. Nr 97, poz 674, z pozn. zm.),
- dochody uzyskane z dzialalno6ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej

strefy ekonomicznej okreslonejw przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty pienigzne za deputaty weglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i

prywatyzacji przedsiqbiorstwa paistwowego "Polskie Koleje Pairstwowe",
- ekwiwalenty z tytulu prawa do bezptatnego wegla okreslone w pzepisach o restrukturyzacji g6rnictwa wegla

kamiennego w latach 2003-2006,
- Swiadczenia okreslone w pzepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granicE Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zaplacone za granicE

Rzeczypospolitej PolskieJ: podatek dochodowy oraz skladki na obowiEzkowe ubezpieczenia spoleczne I

obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowolne,
- renty okre6lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich ze srodkow pochodzEcych z Sekcji

Gwarancji Europejskrego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w pzepisach o wspreraniu rozwoju
obszar6w wiejskich z udzialem Srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w
Wiejskich,

- zaliczke alimentacyjnq okre6lonq w przepisach o postepowaniu wobec dluznik6w alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjneJ,

- Swiadczenia pienie2ne wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w,
- pomoc materialnq o charakteze socjalnym okreslonE w art. 90c ust 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 199'l r o

syslemie oswiaty (Oz. U. z 2OO4 r Nr 256, poz 2572, z p62n zm ) oraz pomoc materialne okreslonq w art.
173 ust. l pkt 1,2i8,atl. 173a, art. 199 ust. 1pkt1,2i4iad. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2OO5 r - Prawo o
szkolnictwie wyzszym.

Stypendia, o kt6rych mowa w pouczeniu, kt6re powinny byc wykazane jako doch6d niepodlega.iqcy
opodatkowaniu to m in:
1) stypendia doktoranckre I habilitacyjne ptzyznane na podstawre ustawy z dnia 14 marca 2OO3 r. o slopnrach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
2) plzyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 20OS r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym,

a) stypendia doktoranckie, okreslone w art 200 ww. ustawy
b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak:

- stypendia dotyczEce student6w, okreslone w art. 173 ust 1 pkt l, 2 i8 ww ustawy,

- stypendia dotyczqce doktorant6w, okreslone w arl 199 ust. 1 pkt '1, 2 i 4 ww. ustawy,

- pomoc materialna dla doktorant6w ptzyznawana zgodnie z art '199a ww. ustawy przez jednostki
samorzqdu terytorialnego na zasadach okreslonych w art. 173a ww. ustawy,

3) slypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czeNvca 20 l0 r o sporcie,
4) stypendium szkolne oraz zasilek szkolny (tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym) wynikajqce

z ustawy z dnia 7 wrzeania 1991 r o systemie oSwiaty,

OSwiadczam, 2e zapoznalan/zapoznatem sie z powyzszym pouczeniem

(miejscowosc, data i podpis osoby skladajacej oSwiadczenie)



Zalqclntk nt 2

do RegulaDrnr pzlznruanra iuplacntrra
St!iadczen por!ocr- Inalcrialncl
nl|dcnrom lJnr*ersyreru \ Il'al) rsloko
wpruwadzony Zar4dzcnrcnr nr l7
Reklora Unrtrersylclr r l),allntnoku
z dnia I p.2dzicnika 201{ r

Dala \rplt'\ r $D1osltr

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Studentow

Wydzia.lu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSOB N IEPELNOSPRAWNYCH

w roku akademickim

l. lmig i nazr.risko studenta/ki: ......................

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

i. Numerlelefonu: ..................... E-mail: ..............

4. Nr albumu:

5. Kierunek: .... Rok studi6w.

6. Forma studi6w: ;lstacjonarne ! niestacjoname (wlaSciwe zakreSlii X)

7. Studia: I I stopnia E ll stopnia ! jednolite magisterskie (wla6ciwe zakre6lii X)

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

nr konta

9. Przyjmujg do wiadomoSci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oSwiadczenia
o niepobieraniu Swiadczeir z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednym kierunku srudi6w.

Bialystok. dnia
(czylclny podpis wnioskodawcy)

10. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji
Stypendialnej ds. Student6w.

(czytelny podpis wnioskoda$cy)

I I . Zgodn ie z ustaw4 o ochron ie danych osobowych wyrazam zgodg na przetwarzan ie przez Un iwersytet w
Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach.

Bialystok, dnia
(czytelny podpis wnioskodawcy)

12. Do wniosku zal4czam (wlaSciwe zakreSlii X):

E orzeczenie o stopniu niepelnosprawno6ci'

! orzeczenie traktowane na r6wni z orzeczeniem o stopniu niepelnosprawno5ci'

* W przypadku kopii dokunrenl(is $vmaganc.iest ich potwierdzonic za zgodnosc z orlginalem



OSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
SPECJALNECO DLA ()568 N IEPELNOSPRAWNYCH

(wla6ciwe zakre6lio

OSwiadczam. ze:

l. Nnie zlozylem (am) wniosku o przyznanie 6wiadczei z funduszu pomocy materialnei dla student6w na innej
uczelni niz Uniwersytet w Bialymstoku i nie ubiegam sig o stypendia i zapomogi z ww. funduszu na innym
kierunku nii: 

;r;;;*r'ii"rrr*r, 
'

Ukoiczylem(am) studia / nie ukofczylem(am) studi6w (niepotrzebne skreilii).

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

Ukoriczylem (am) studia / nie ukoriczylem(am) studiow (niepotzebne skreilit)

a) pierwszego stopnia ........ ...,, 

ru,, 
" 

)i,,.,ri,,.,ii"1

3.

5.

'7.

4. R6wnoczesn ie jestem studentem(k4) kierunku studiow:

trtr." *,"rrri, i ;r;");;;

Jestem / niejestem kandydatem na zolnierza zawodowego, zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem sluzb

paristwowych (n i epot r:ebn e s krei lii).

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej studentom
lJniwersytetu w Bialymstoku.

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleZnie pobranych 6wiadczeh z funduszu pomocy materialnej.

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty sq prawdziwe, jestem Swiadomy(a)
odpowiedzialno5ci karnej za falszywe zeznania z art.233 $ I ustawy z.dnia6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pozn. zm.) oraz odpowiedzialnoici cywilnej z art. 4 i 5 ustawy z dnia 23 kwietn ia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poLn. zm.) za szkodg wyrz4dzon4 niezgodnym z prawd4
oiwiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



Zalacznik nr -la
do RegulaDinu puyznawania i wyplacania
Swiadczen pomoc!_ rnateriaft |eJ

slud€nlom Uniwe.sytetu w Btalymstoku
wp.owadzony zaz4dzenrem nr 17

Reklom Uniwe6Yetr w Bialymslokr
z dnia I ptdziemrka 2014 r

Dara $Dhqu sniostr ll^rkena irednia occn

I oodDrs. sreczatka Dracownika dziekanatu)

Odwolawcza Komisia Styoendialna ds. Student6w

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENT6W

zA SREDN|A OCEN

w roku akademickim

l. lmiE i nazwisko studenta-/ki: ....................

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

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

4. Nr albumu:

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

6. Forma studi6w: ll stacjonarne I niestacjonarne (wlaSciwe zakreslii X)

7. Studia: tr I stopnia I ll stopnia tr jednolite magisterskie (wla6ciwe zakredlii X)

8. Uzyskalem/am za rok studi6w Sredniq ocen:

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

nr Konta

10. Przyjmujg do wiadomosci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest z'lozenie oSwiadczenia

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

Bialyslok. dnia

ll. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich

Stypendialnej ds. Student6w.

Biatystok. dnia
(czytclny podpis wnioskodawcy)

12. Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wyrazam zgodg na przetwarzanie przez Uniwersytet
Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlo2onych do wniosku dokumentach.

i;;, ;;;; il;i; " "i",i"0,".,,

i"+"r"y p"lpi' ;;;;;il;;.;;

danych osoborych na potrzeby Odwolawczej Komisji



oswIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW ZA SREDNIAOCEN

(wladciwe zakre3lii)

O6wiadczam. ze:

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

uczelni niz Uniwersytet w Bialymstoku i nie ubiegam si9 o stypendia i zapomogi z ww. funduszu na innym
kierunku nlz 

irurr" *,iirr*ri'

2- Ukonczylem(am) studia / nie ukoiczylem(am) studiow (niepotrzebne skre!lit).

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

Ukoriczylem (am) studia / nie ukoiczylem(am) studi6w (niepotzebne skreilii).

a ) pierwszego stopnia ..........,,...,.. -, 
; ;;;,r=; ;;;,

rownoczesnie jestem studentem(kq) kierunku studiow:

i,,t ) *,i*i,, ),:="i,it

Jestem / nie jestem kandydatem na zolnielza zawodowego, 2olnierzem zawodowym, funkcjonariuszem

sluzb pahstwowych (niapotrzebne skrcilit.

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania iwyplacania Swiadczei pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu w Bialymstoku,

Zobowiqzujg sig do zwrotu nienaleZnie pobranych Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej.

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

odpowiedzialnoSci karnej za falszywe zemania z art.233 $ t ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poin. zm.) oraz odpowiedzialno(ci cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm.) za szkodg wyrz4dzon4 niezgodnym z prawd4

oSwiadczeniem.

'7.

(czylelny podpis wn ioskodawcy)

4

5.

8.



do Resulanrirru przi-zna$aIia r $r- acan,a

iwudc/€npomocy aleaaIl€l
slrLdentom Un'wcrslletu s Bialynrsloku
wpro$adzonr hrzidzei,crn nr l7
Rektora tlniwersyrelu w Biabmslokn
z dnia I pazdzicrnika 2014 r

Dala eDIrwu qnioslr
l.iczba punkloq pzyznana
Drzez OKS ds Sludcnlow

loodDri D,eczarl,a Dmco$nika dziekanatu)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Studentow

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENT6W
zA osrAGNlEcrA NAuKowE

w roku akadem ickim

| . lmiE i nazu isko studenta/ki:

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

.i. Numer telefonu: .........--........... E-mail: ..............

4. Nr albumu:

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

6. Forma studiow: I:stacjoname tlniestacjoname (wla3ciwe zakre(liC X)

7. Studia: D I stopnia E II stopnia D jednolite magisterskie (wlaSciwe zakre6lii X)

8. Do wniosku zalqczam dokumenty uzasadniajqce wniosek.*

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

nr konta

10. Przyjmujg do wiadomoSci, ze warunkiem wyplaty przyznan€go Swiadczenia jest zlozenie o6wiadczenra

o niepobieraniu 6wiadczei z funduszu pomocy materialnej na wigcej niz jednym kierunku studiow.

Bialvstok' dnia 
r.)i"r"i p.Jpi, ,, 

","ri,,0.".'., i

ll.Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Odwolawczej Komisji
Stypendialnej ds. Studentow.

Biarlstok' dnia 
i;;;i;r;;;,Jr;,,;;r;;,i;;";:;;

12. Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych wyra2am zgodg na przetwarzanie przez Uniwersytet w
Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach.

i.;;,;;; ilp;'' ":;;.k;i;;;i;
t W przypadku kopii dokumcntow wymaganejest ich potwierdzcnie za zgodnoSd z oryginalem

Ro dzoj e os i qg h i gt n ou ko ttyc h, zo lqczo ne d o ku me n 4, ll/ypelnio 0KS

puhlikacje naukosc - Jo J4 p{t

pkt

2. czynny udzial rv konlercncjach naukorvych - do 20 pkt



. pkt

3. nagrody i wyr6znienia uzyskane za prace naukowo-badawcze w konkursach - do 20p&

.. Pkt

4. udzial w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przezjednostkg uczelni macierzystej lub

realizowanych w ramach wsp6lpracy z innym osrodkiem akademickimi (naukowymi), w tym zagranicznymi

- do l0 pkt.

.. pKr

5. aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych przez kolo naukowg - do l0 pk!

.. PKT

6. inne osi4gnigcia naukowe do l0pkt.

.. pKr

Bialystok, dnia ..

(czfelny podpis wnioskodawcy)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

za osi4gni9cia naukowe pr4zxlaje l4cmie: ................. pkt

(podpis przewodnicz4cego OKS ds- Student6w)



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

(wtaSciwe zakre6lii)

OSwiadczam. ze:

L Nie zlozylem (am) wniosku o przyznanie Swiadczei z funduszu pomocy materialnej dla studentow na innej
uczelni niz Uniwersytet w Bialymstoku i nie ubiegam siQ o stypendia i zapomogi z ww. funduszu na innym

lllilll"ll 
;;,;,t'oi,*,t

2. Ukoriczylem(am) studia / nie ukoriczylem(am) studi6w (niepotrebne skreilit).

d) drugiego stopnia /jednolite studia magisterckie (niepotr.ebne skrellit).

4.

6.

5.

7.

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

a) pierwszego sropn ia ............ . 
| ;;, ;,;,,A:.;;; ;, 

": 
;;;)

RownoczeSnie jestem studentem(kq) kierunku studiow:

ti.r, *t,:,)r*, i ;,.rir;i,

Jestem / nie jestem kandydatem na zolnierza zawodowego, zotnierzem zawodowym, funkcjonariuszem slu2b

paistwowych (n iepotrze bn e s krei I i t)

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu w Bialymstoku,

Zobowiqzujg siE do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczeh z funduszu pomocy materialnej.

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty sq prawdziwe, jestem Swiadomy(a)
odpowiedzialno6ci kamej za fzlszywe zeznania z art.233 $ I ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. Kodeks kamr
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.) oraz odpowiedzialnoSci cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia
f964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poin. zm.) za szkodg wyrz4dzon4 niezgodnym z prawd4
oiwiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



-

do Regulamxnr p'lTnrwa"rr | $lplaofl!ia
swiadc^n ponrocl nttcrialrcl
sludenr n Ulrwcnylctu $ Brnlymstok!
wpro\rdd7.ny Za.zqJzcnienr nr l7
Rcklorr Un,$c6}1eru $ Uial)|lrstoku
z dr,a lpa2dlrcffika 2014 |

Dal \"D\*! $nioskr
Lrclt)x punkki$ przlzDana
nrl.7 OKS dr Sludcnlo*

.'c./.rka or.cosnika dz'ckanalu)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW

ZA OSIAGNIECIA ARTYSTYCZNE

r.r roku akademickim

l. lmie i nazu isko studenta./ki: ......................

l. Adres zamieszkania:

J. Numer tclefonu: ............. -. ....... h-mail: ..............

4. Nr albumu:

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

6. Forma studiow: I stacjonarne I niestacjonarne (wla6ciwe zakreSlii X)

7. Studia; ! I stopnia i ll stopnia tr jednolite magisterskie (wlasciwe zakreslii X)

8. Do wniosku zal4czam dokumenty uzasadniajqce wniosek.*

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

nr Konn

10. Przyjmujg do wiadomo6ci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oswiadczenia o

niepobieraniu Swiadczei z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednym kierunku studi6w-

(cz,vtolny podpis wnioskodarvcl')

ff. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Odwolawczej Komisji
Stypendialnej ds. Student6w.

Bialystok. dnia
(czytcl nl- podpis wnioskodawcy )

12. Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych wy.f.zam zgodQ na przetwarzanie przez Uniwersytet w
Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach.

Bial; stok. dnia
(czllclny podpis wnioskoda\c)')

* W prz)'padku kopii dokumcntow $ymagane lcsl ich polwicrdzenie za zgodnoit z orr.-ginalcm

Rodzaje osiqgnigl adysljrcznych, zalqczone dok ume al! ll.vpelutu OKS

I nagrody i rv;-r6znicnia uzlskane indywidualnic igrupowo $ konkursach. przeglqdach. fesliwalaclr o zasiggu:

a) migdzynafodowym r kraiowym /o l0ptl
b) rcgionalnym do 20plt

. PKI



2. wlasny dorobek a(ystyczny prezentowany na fo.um .egionalnym. ogdlnopolskim, migdzynarodorvym

(podczas festiwali, koncert6w, wystaw malarskich, wieczordw poetyckich. itp.) - do 20 pkt

.pkt

3 udzial w wvsteDach zesDolu artystycznego reDrezentuiacego Uniwctsylet do 20 pkl.

. PKI

4. inne osiqgnigcia artystyczne na szczeblu co najmniej regionalnyn - do 20 pkl

.. pkr

Bialystok, dnia ..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

za osi4gnigcia artystyczne prqznaie l4cznie: ................. pkt

Bialystok, dnia

(podpis przewodnicz4cego OKS ds. Student6w)



OSWIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW ZA OSIAGNIECIA ARTYSTYCZNE

(wla6ciwe zakreSlii)

OSwiadczam, ze:

| . Nie zlozylem (am) wniosku o przyznanie Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej dla student6w na innej
uczelni niz Uniwersytet w Bialymstoku i nie ubiegam sig o stypendia izapomogi z ww. funduszu na innym-:::li::: 

;,;;=," *,,i),,,nii

2. Ukoiczylem(am) studia / nie ukoiczylem(am) studi6w (niepotzebne skreilit

e) drugiego stopnia /jednolite studia magisterskie (niepotzebne skreilit).

4

3.

5.

7.

8.

Ukoriczylem (am) studia / nie ukoiczylem(am) studtow (niepotrzebne skreilit).

a) pierwszego srop"ra .............. jirt, i"lrrr,,-rii

R6wnoczesnie jestem studentem(k4) kierunku studi6w:

irr=-" *i"rrrl, i ,.:;;ir;i)

Jestem / nie jestem kandydatem na Zolnierza zawodowego, zolnietzem zawodowym, funkcjonariuszem

sluzb paistwowych (n i epol r.e bne s kreil it).

Zapoznalem (am) siE z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczei pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu \ry Bialymstoku.

Zobowiqzujg sig do zwrotu nienaleZnie pobranych Swiadczeh z funduszu pomocy materialnej.

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty s4 prawdziwe, jestem Swiadomy(a)
odpowiedziafnoSci karnel za falszywe zeznanta z aft.233 $ | ustawy z dnia 6 czerwca 199? r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poij,. zm.) onz odpowiedzialnodci cywilnej z at. 4 | 5 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm.) za szkodE wyrz4dzon4 niezgodnym z prawdq
o6wiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



Z.al4czmk 
'rr 

ld
do Regulamrnu przyznawanra i wlptacrnia
iw'adcr€ri pomocy,naterialncj
sr'|dentom tJniwersytetu $ Bralymnolu
wprowad/.orry Zarzqdzen'em nr 1?

Rcklora Uniwersvtelr w tsralynrslokn
zdnra I paidziemika l0ll r

Dala \olv$u $nrusku
Lrczba DuDklow przyznana

Dzez OKS ds Shdenl6w

(oodor5 ore!zatkr Dracosnila dzickanarL,l

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTOW

ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

n roku akadem ickim

Imig i nazwisko studenta./ki:

6. Forma studi6w:

l.

2.

3.

4. Nr albumu:

5. Kierunek: -.... Rok studi6w.

Li stacjonarne

tr II stopnia

Ii niestacjonarne (wla6ciwe zakreSlii X)

! jednolite magisterskie (wlaSciwe zakre6lii X)7. Srudia: ! I stopnia

8. Do wniosku zalgczam dokumenty uzasadniajec€ wniosek*

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

nr Konta

10. Przyimujg do wiadomo6ci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oSwiadczenia
o niepobieraniu Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej na wiEcej niZjednym kierunku studi{iw.

ll. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych
Stypendialnej ds. Student6w.

Bialystok. dnia ...... ... ... ... .. .

(czytcln) podpis wnioskodawcy)

osobo\,/ych na potrzeby Odwolawczej Komisji

(czytelny podpis wnioskodawcy)

12. Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wyra2am zgodg na przetwarzanie przez Uniwers),tet w
Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zloZonych do wniosku dokumentach.

(czytclny podpis wnioslodarvcl )

' W przlpadku kopir dokumcnto\r wymagane jcst ich potwicrdzenie za zgodnosC z oryginatcm

Rodzaje osiqgnigt sporlowych, ztlqczone dokumenly lll'pc'lnia OKS
13. udzial w igrzlskach olimpiiskich, mistrzostwach Swiata, mistrzostwach Europy, uniwersiadach. akademickich

mistrzostwach S\\'iata. akademickich mistrT-ostwach l-)uropy lub zawodach tci samc.j rangi dla os6b
nicpelnosprau'nych do40pfu.

. pkr

2 arjgcie w mistr/ost$ach Polski. akademickich mistrzostwach Polski. mistrzostwach Polski szk6l wvzszych lub



/a\rodach tei samei rangi dla os6b niepclnosprawnych:
a) miejsca l- lll do ',/0 ptu,
b) rniejsca IV - Vl do 30pkl.
c) mieisca VII X do20pkt . pkt

3 zajgcie od pier$szego do pi4tcgo miejsca w innych zawodach sponowych o zasiggu co najmniej rcgionalnym
iako czk)nck rcorczentacii Uniwersytctu do 2, ptl.

pkr

Bialystok, dnia .

(cz),telny podpis wnioskodawcy)

Opinia Prezesa Zarzqdu Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwiqzku Sportowego Uniwersytetu w Bialymstoku:

Bialystok. dnia
I'rezcsa ZKU AZS LJwB)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Student6w

za osr4gnrgcra sportowe przyznaje l4cznie: .............. pkt

(podpis przewodnicz4cego OKS ds. Studcnt6$')

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

(wlaSciwe zakreSlii)

OSwiadczam,2e:

l. Nie ztozylem (am) wniosku o pr4znanie dwiadczeri z funduszu pomocy materialnej dla studentow na innej

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



4.

2.

3.

5.

7.

Ukohczylem(am) studia / nie ukoiczylem(am) studiow fniepotrzebne skreiliC).

0 drugiego stopnia /jednolite studia magisterskie (niepotzebne skreilit).

Ukoriczylem (am) studia / nie ukoriczylem(am) studi6w (niepotrzebne skreilit).

a) pierwszego slop"iu .............. - 

i io, 
" 

r *'ni ri i
R6wnoczesnie jestem studentem(k4) kierunku studi6w:

irrt , tt"rrri, i ;;;;ir;i,

Jestem / nie jestem kandydatem na 2olnierza zawodowego, zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem
sluzb paristwowych (ni epotrze bne s kre! I i t).

Zapomalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeh pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu w Bialymstoku,

Zobowiqzujg sig do zwrotu nienaleznie pobranych 6wiadczeh z funduszu pomocy materialnej.

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty s4 prawdziwe, jestem Swiadomy(a)
odpowiedzialno6ci kamej zz falszywe zemania z art.233 $ | ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p6 . zm.) oraz odpowiedzialnodci cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 zp62n. zm.) za szkodg wyrz4dzon4 niezgodnym z prawd4
oSwiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



Zalqczn;k n 4

do Regtrlaminu pzyznawania i w)"lacania
iwadczci pomocy malerialneJ
srMentotn Uuiwersyrelu w Bralylnnoku
wprowadzony Zarz4dzenrem nr l7
Rekrom Utri*€rsleru w Bialymsloku
z dnia I pazdzemrta 2014 .

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Studentow

Wydzialu

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

l. lmig i nazwisko studenta/ki:

Dala wpllwu wnrostu:

10.

ll.

I stacjoname

! ll stopnia

6. Forma studidw:

7. Studia: E I stopnia

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

nr konta

9. Prdmujg do wiadomosci, 2e warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oswiadczenia o

niepobieraniu Swiadczei z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednym kierunku studi6w.

Biarvstok' dnia 
i;;;.;i;;;,;;i, ""u.i"J"-.ri

I niestacjoname (wla6ciwe zakredlii X)

! jednolite magisterskie (wla6ciwe zakre5liC X)

Na podstawie $31 Regulaminu przyznawania i wyplacania Swiadczef pomocy materialnej studentom
Uniwersytetu w Bialymstoku zwracam sig z proSbq o przyznanie zapomogi.

Uzasadnienie wniosku:

12. Do wniosku zal4czam nastgpuj4ce dokumenty*:



13. wyrazam zgodQ na pruetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji
Stypendialnej ds. Student6w.

Bial) stok. dnia
(crytelny podpis wnioskodawcy)

14. Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wyrazam zgodg na przetwarzanie przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawartych we wniosku onz zlozonych do wniosku dokumentach.

Bia15 stok. dnia ... . . . ... ... ... . ..
(c4telny podpis wnioskodar!c! )

a w przlpadku kopri dokumcnl(iry rlymaganejest ich potwrcrdrcnic za rgodnosc z oryginalcm

oswIADCZENIE STUDENTA DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOCI

(wla6ciwe zakreSlii)

OSwiadczam, ze:

| . Nie zlozylem (am) wn iosku o prryznanie Swiadczeri 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

l:l::': T 
i;;;,.o *,io,,iut

2. Ukoiczylem(am) studia / nie ukoriczylem(am) studiow (niepotrzebne skreilit).

g) drugiego stopnia /jednolite studia magisterckie (niepolrzebne skreilit).

Ukoiczylem (am) studia / nie ukonczylem(am) studi6w (niepotrzebne skreilii).

a1 pieruszego stop"iu ............... 
j irrr r*,,iririrl

R6wnoczeSnie jestem studentem(kE) kierunku studi6w:

tr"r*" *i.rrri, i ,rl-"iri

Jestem / nie jestem kandydatem na zolnierza zawodowego, zolnierzem zawodowym, funkcjonariuszem sluzb

paristwowych (niepotrzebne skrellii).

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

Uniwersytetu w Bialymstoku,

Zobowi4zujg si9 do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej,

Podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty s4 prawdziwe, jestem Swiadomy(a)
odpowiedzialnoSci karnel za falszywe zeznania z aft.233 $ | ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr EE, poz. 553 z p62n. zm.) oraz odpowiedzialnodci cywilnej z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia
l964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz, 93 z p62n. zm.) za szkodg wyrz4dzonq niezgodnym z prawd4

oSwiadczen iem.

4.

6.

'7.

5.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



zat4cznik ft 5

i wyplacanja SwGdczeri
u nrwersytet u w Biatymsroku

nise.syteru w Biatlrnnoku

stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,

Wezwanie dorgczono mi w dniu

-.'.....''...'....'.'...(nazwa organu wyaal4cego *ez*uniej 
'

Bialystok,

YL"I: -f 
*:uo"*nia administracyynego

nsunifcia brak6w we wniosku z dnia

rn"ja;, ;;;;; ;tt*;;;;;;;jt

dt;i;;ilpt;;,;;";;;t



Dala wDlrqn wnrosktr na osobe w rudzinie srudella

(oodois. Drecralla Dncownika dziekatvriu) rdala DodDis i oieczalka oracownika driekanalr)

Zal|c.ntk \t 6

do RegulaDrinu prlyznararna I w)placaD,a i$'adcz.ri poDtoc!

maleriahc_J studetrlotrr Uniwcrsylelu w BrnlymslokLl
wp.owadzony Zarz4dzeniem nr l?
Reklora tJ'risersylcl( $ B,al]'mstoku

z dnia I ptdziemika 2014 r

Dziekan Wydzialu

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

w roku akademickim

Nr I, ul.Zeromskiego I

Nr 2, ul. Krakowska 9a

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

2.

3.

4.

5.

o.

?. Studia: IIstopnia .1 ll sropnia I jednolite magisterskie (wla6ciwe zakre6lii X)

9 Miesigczny doch6d netto pr4padaj4cy na jednego czlonka rodziny, wedlug zalqczonych dokument6w

wynost .............. .........21.

10. OdlegloSi od miejsca zameldowania do uczelni wynosi . .........-............... km.

OiwiadcTam. ie podane przcze mnic informacie i zalqczone dokumenty s4 pmwdziwe or,rz 7e jestcm (\\iadomj"(a)

odpowiedzialnosci karncj za falszywc zcznanl^ 2. drt. 233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. ( I Nr
88. poz. 553 z p6ln. zm.) oraz odpowicdzialnoscj cywilnej z art. 415 usta\ry z dnja 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cy\iln) (Dz. U Nr 16. poz.93 zp62n. zm.)za szkodg wyr74d2on4 niezgodnym z prarvd4 o(wiadczcnicrn.
Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych.

lt.

t2

Nr albumu:

Kierunek: ... Rok studi6w:

Forma studiow: Ll stacjoname l, niestacjoname (wlasciwe zakreslii X)

8. Dane dotycz4ce studenta ijego rodziny

Lp. ImiE i nazwisko
Stopiei

pokrewieistwa

Data

urodzenia

Miejsce nauki, zatrudnienia

(inne Zrodlo utrzymania)

wnioskodawca

2.

4.

5.

(cz)lelny podpis \.!nioskodawc)')



Z^llcznik ff 1

do Regulaminu przyznawania i wyplaca'ria Swiadczeil
pomocy rnalerialnej studentom Uniwersyl€lu w Bialymstoku

Z^z4d2enie''i n 17 Rektora Uniwerslrelr w Bialy'nstoku
zdnia I paitziemika 2014 |

Bialystok,

(inig i nazwisko)

(seria i numer dokumenlu to^amoSci)

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowazniam studenta / k9
(imig i nazwisko osoby upowa2nionej)

legitymuj4cego sig / q sig
(seria i numer dokumentu toisamoSci osoby upowaznionej)

do podpisywania w moim imieniu decyzji Wydzialowej Komisji Stypendialnej ds. Studentow

Odwolawczej Komisj i Stypendialnej ds. Student6w*

' niepotzebne skreilit

1 podpis stude nta pnekazuj qceBo upowqin ien i e)


