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Rozdział I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) Akademii – rozumie się przez to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu, 
2) Senacie – rozumie się przez to Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu, 
3) Rektorze – rozumie się przez to Rektora Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, 
4) Dziekanie – rozumie się przez to Dziekana Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, 
5) Wydziale – rozumie się przez to Wydział Akademii Muzycznej im. Karola 

Lipińskiego we Wrocławiu, 
6) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 
7) Statucie – rozumie się przez to Statut Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu. 
 
 

§ 2  
1. Student Akademii może ubiegać się o pomoc materialną ze środków funduszu 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 Ustawy  
w formie: 

1) stypendium socjalnego, 
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 
4) zapomogi. 

2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1, student może ubiegać się o przyznanie 
pomocy materialnej w formie stypendium przyznanego przez właściwego ministra,  
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

3. O pomoc materialną, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się tylko ten student 
cudzoziemiec, który spełnia wymogi Ustawy w tym zakresie. 

4. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 przyznaje Dziekan właściwego 
Wydziału na wniosek studenta. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3  
do niniejszego Regulaminu. 

5. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 przyznaje Rektor, na wniosek 
studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

6. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora dla najlepszych 
studentów, podaje się do wiadomości studentów do dnia 31 maja roku akademickiego 
poprzedzającego rok akademicki, w którym świadczenie ma być przyznane. 
Informację podaje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Akademii. 



4 
 

7. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich                                                                                           
zasadność, należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. 
 
 

§ 3 
1. Od decyzji Dziekana wydanych w sprawach świadczeń wymienionych w § 2 ust. 4 

przysługuje odwołanie do Rektora składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji. 

2. W przypadku decyzji wydanej przez Rektora w sprawie stypendium dla najlepszych 
studentów, przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 
 

§ 4 
1. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, Dziekan lub Rektor 

przekazują uprawnienie w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora  
dla najlepszych studentów, odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej 
komisji stypendialnej. 

2. Sprawy dotyczące powołania, działania i nadzoru nad komisjami wymienionymi 
w ust. 1, reguluje art. 177 ust. 1, 3, 4, 5 i 6 Ustawy. 

 
 

§ 5 
1. Student może otrzymać stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu 

przez okres dziewięciu miesięcy w danym roku akademickim. 
2. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu, są przyznawane na rok 

akademicki i wypłacane są co miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z tym, 
że stypendium za miesiąc październik wypłacane jest w miesiącu listopadzie, łącznie 
ze stypendium za miesiąc listopad. 

3. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa w przypadku  
gdy student: 

1) został skreślony z listy studentów – z ostatnim dniem miesiąca, w którym 
uprawomocniła się decyzja o skreśleniu, 

2) ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie,  
3) utracił prawo do świadczenia na podstawie art. 184 ust. 5 Ustawy, uzyskał 

świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych. 
4. Student, który:  

1) oczekuje na powtarzanie semestru (roku) albo po zakończeniu ostatniego 
semestru studiów ma przesunięty termin złożenia pracy lub oczekuje  
na egzamin dyplomowy,  

2) przebywa na urlopie dziekańskim,  
nie ma prawa do świadczeń określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu.  

5. Student, który został skreślony z listy studentów i wznowił studia w tym samym roku 
akademickim ma prawo do powtórnego ubiegania się o świadczenia pomocy 
materialnej.  

6. Student, który z powodu niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr  
(rok akademicki) lub wznawia studia od semestru, na który był uprzednio wpisany,  
nie ma w tym semestrze prawa do świadczenia określonego w § 2 ust. 1 pkt 3.  
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§ 6 
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać 

stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu oraz zapomogę, tylko  
na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę  
na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 
Regulaminu chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez 
okres trzech lat.   

3. Pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek 
studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy  
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach 
pierwszego stopnia.  

4. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie 
powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów mającym 
wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. 

 
 

§ 7 
Łączna, miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 3) 
Regulaminu nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 

 
 

§ 8 
Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy 
materialnej na innym kierunku studiów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
Regulaminu. 
 
 

§ 9 
Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są w formie pieniężnej przelewem na rachunek 
bankowy studenta lub w kasie Akademii w godzinach jej otwarcia, na wniosek studenta 
złożony wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pomocy materialnej. 
 

 
 Rozdział II 

STYPENDIA SOCJALNE 
 
 

§ 10 
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 
2. Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, ustala 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania  
się o stypendium socjalne, przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 179 ust. 3 
Ustawy.  

3. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 2, podawana jest do wiadomości na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej Akademii. 
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§ 11 
1. Zasady ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania  

się o stypendium socjalne określone są w art. 179 ust. 4, 5, 6 i 7 Ustawy. 
2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 6 Ustawy. 
3. Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta Akademii określa załącznik  

nr 6 do niniejszego Regulaminu. 
4. W uzasadnionych przypadkach Rektor albo Dziekan może zażądać doręczenia 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 
studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie trudnej sytuacji 
materialnej studenta. 

5. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 
Regulaminu, Dziekan może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. 
Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania 
stypendium socjalnego.   

6. Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnicę pomiędzy ustalonym przez Rektora 
w trybie § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu dochodem na osobę w rodzinie studenta, 
a dochodem netto na jednego członka rodziny studenta, przy czym minimalną kwotę 
wypłacanego stypendium ustala Rektor, w zależności od posiadanych środków 
w danym roku akademickim.  

7. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 
otrzymać stypendium socjalne w wysokości większej niż ustalona na podstawie ust. 6, 
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, 
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Akademii uniemożliwiałby 
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

8. Student studiów stacjonarnych, w przypadku o którym mowa w ust. 7 może otrzymać 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania 
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim  
lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

9. Maksymalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium socjalnego, o którym mowa 
w ust. 7 i 8, ustala Rektor na początku roku akademickiego.  

10. Stypendia socjalne zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 
11. Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do każdorazowego 

informowania Działu Nauczania i Spraw Studenckich o zmianach w jego sytuacji 
materialnej, stanowiącej podstawę przyznania tego stypendium i mogących mieć 
wpływ na jego wysokość. 

12. W uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne oraz stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. 
Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, 
bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 

 
 

 Rozdział III 
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 

§ 12 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 
2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona  

od stopnia niepełnosprawności. 
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§ 13 
1. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala Rektor  

na początku roku akademickiego. Wysokość ta jest uzależniona od przeznaczonych 
przez uczelnię na ten cel środków z dotacji na świadczenia pomocy materialnej  
oraz od stopnia niepełnosprawności. 

2. Jeżeli w okresie pobierania stypendium wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca 
po wygaśnięciu ważności orzeczenia. 

3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo  
do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia 
warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy  
od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia. 

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie 
trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest 
przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, bez możliwości 
wyrównania za poprzednie miesiące. 
 
 

 
 Rozdział IV 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
 
 
§ 14 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał 
za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne  
lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym  
lub krajowym.  

2. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, student może ubiegać  
się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.   

3. O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, może ubiegać się student przyjęty 
na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 
olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej  
o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli 
profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany 
kierunek studiów.  

4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również 
student I roku studiów II stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia 
studiów I stopnia, który spełnił kryteria określone w załączniku nr 7 do niniejszego 
Regulaminu. 

5. Szczegółowy sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora 
dla najlepszych studentów określa załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

 
 

§ 15 
Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 Ustawy, przeznaczane  
na stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawane w liczbie nie większej niż 10 
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% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Akademii, stanowią  
nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych 
studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.  
 

 
§ 16 

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów jest jednakowa na wszystkich 
kierunkach i trybach studiów i ustala ją Rektor na każdy rok akademicki w zależności  
od posiadanych na ten cel środków finansowych na początku danego roku akademickiego. 

 
 
 

 Rozdział V 
 ZAPOMOGI 

 
 

§ 17 
1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł  

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż dwa razy 

w roku akademickim. 
3. Zapomoga jest przyznawana na wniosek złożony przez studenta. Wniosek studenta 

winien być uzasadniony. Jeśli to możliwe do wniosku winna być dołączona 
dokumentacja potwierdzająca fakt zdarzenia, z powodu którego student występuje 
o zapomogę oraz potwierdzająca jego trudną sytuację materialną. 

4. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie 
zapomogi, zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę 
studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny. 

5. Wysokość zapomogi uzależniona jest od rodzaju przyczyny losowej i sytuacji 
materialnej studenta. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 
ustalonej przez Rektora na dany rok akademicki jako maksymalnej. 

6. Zapomogi wypłacane są w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy 
studenta lub w kasie Akademii na wniosek studenta. 

 
 
 

 Rozdział VI  
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
 

§ 18 
1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 

Ustawy, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz przepisy Regulaminu 
Studiów Akademii. 

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.  
3. Regulamin niniejszy ustalony został w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu 

studenckiego Akademii, w trybie określonym w art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 572 z późn. zm.). 
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Załączniki do regulaminu:  
Nr 1 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, wzór oświadczenia  

oraz wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.  
Nr  2 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych. 
Nr 3 - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi. 
Nr 4 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. 
Nr 5 - Wzór oświadczenia studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej  

na innym kierunku studiów.  
Nr 6 - Sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz z wzorami oświadczeń. 
Nr 7 - Szczegółowy sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać  stypendium 

rektora dla najlepszych studentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za samorząd studentów Akademii Muzycznej          
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:  



 
 
 
 

W Z Ó R 
 

I. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 
na rok akademicki ………/……… 

w podstawowej wysokości/ w zwiększonej wysokości * 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 
Nazwisko i imię:  
.................................................................................................................................................................................................. 
 
Studia stacjonarne            Studia niestacjonarne   
Studia pierwszego stopnia      Studia drugiego stopnia 
 
Wydział …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ……………………….Miejsce urodzenia ……..………….………………………………. 
 
PESEL :  
 
 
Imię ojca i matki: ………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
Adres stałego zamieszkania: ……………………………………………….………………………………………………..………… 
 
Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………….….………... 
 

 
Do Dziekana Wydziału ………………………………...…………………………………… 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
 

 
 

Proszę o przyznanie mi: 

� stypendium socjalnego w podstawowej wysokości, 
� stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym 

niż dom studencki, 
� stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem  

lub dzieckiem w domu studenckim w lub w obiekcie innym niż dom studencki 
 

 

na rok akademicki ............./….........,  

           

 
Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu 

 

 
 

Rok studiów 

 
 

Numer albumu 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 z dnia 
22 listopada 2014 r. 
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Na dowód powyższego podaję następujące informacje:  
I. Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp. Nazwisko i Imię Rok 
urodz. 

Stopień 
pokrewień- 

stwa 
Czy posiada dochody i z 

jakiego tytułu ? 
Miejsce zatrudnienia, 

zajmowane 
stanowisko 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

II. Miesięczny dochód mojej rodziny wynosi: 

 
Lp. 

 
Student/ Członek rodziny 

Dochód roczny netto 
(z wyłączeniem 

dochodu 
utraconego) 

Liczba 
miesięcy, 
w których 
uzyskano 
dochód 

Dochód miesięczny 
netto 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
Dochód miesięczny netto razem: 

 

Liczba osób w rodzinie 
 

 

Miesięczny średni  dochód netto przypadający na jednego członka rodziny 
studenta 

 

 
 
 
III. Do wniosku załączam następujące oświadczenia i zaświadczenia: 

1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, 
2. .................................................................................................................................................. 
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3. .................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................................................. 
7. .................................................................................................................................................. 
8. .................................................................................................................................................. 
9. .................................................................................................................................................. 
10. .................................................................................................................................................. 

 
Ponadto oświadczam, że: 
Jestem studentem/ką innego kierunku studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
TAK   jakiego? …………………………………………..……………………………… NIE  
 
Jestem studentem/ką innej Uczelni 
TAK   jakiej? ………………………………………………………………………….…..        NIE 
 
Jestem absolwentem/ką innego kierunku studiów 
TAK  jakiego i którego stopnia?  ........................................................................... 

……………………………………………………………………………………. NIE 
 
Świadoma(y) odpowiedzialności karnej, cywilno – prawnej i dyscyplinarnej (aż do możliwości wydalenia z Uczelni) 
oświadczam, że podane we wniosku oraz w załączonych oświadczeniach informacje, w tym dotyczące mojej rodziny 
żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym, rodzaje dochodów i ich wysokość są kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym. Równocześnie zobowiązuję się zawiadomić Akademię o wszelkich zmianach w dochodach mojej rodziny. 
Przyjmuję do wiadomości, że stypendia pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych będę zobowiązany 
zwrócić w całości.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Nr rachunku bankowego studenta: 
                                

 
 
 
Wrocław, dnia ...................................   ........................................................... 

(czytelny podpis studenta) 
Zał.:  .......... szt. 
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Adnotacje urzędowe: 
 
Potwierdzam kompletność wymaganych zaświadczeń o dochodach i sprawdzenie średniego miesięcznego dochodu 
w rodzinie wnioskodawcy, który wynosi ………….. zł.  
 
Wrocław, dnia …………………………….      ……………………………………… 

Podpis pracownika  
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić  



14 
 

 
II. Oświadczenie studenta  

do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości  
 

……………..………………………………….…. 
Imię i nazwisko studenta 

 
Wydział ……………..…………………………… 
 
Kierunek ………………………………………… 
 
Rok studiów ……………………………………. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 

Adres stałego zamieszkania: 

 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 
  

� mój codzienny dojazd do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
z miejsca stałego zamieszkania, to jest z………………………………………………………………………………….. 
uniemożliwiłby lub znacznie utrudnił studiowanie z powodu:  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

� zamieszkuję z niepracującym małżonkiem/dzieckiem* w domu studenckim /obiekcie innym niż dom studencki* 
 

 
Jednocześnie podaję adres zamieszkania we Wrocławiu:  
 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
 
 
Wrocław, dnia ....................................  
 ............................................................................... 

(czytelny podpis studenta) 
*zaznaczyć właściwe 

 
Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu 
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III. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu* 
 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 
 
Nazwisko i imię: ........................................................................................................................................................................ 
 
Studia stacjonarne    Studia niestacjonarne   
Studia pierwszego stopnia  Studia drugiego stopnia 

Wydział ………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ………………………. Miejsce urodzenia ………………………….………………………. 
 
PESEL :  
 
Imię ojca i matki: …..……………………………………………….……………………………………………….……………………. 
 
Adres stałego zamieszkania: ……………..………………..…………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji ……………………………………………….………………………………………………………………. 
 
 

 
Do Dziekana Wydziału ………………………………...…………………………………… 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
 

 
 

Wnioskuję o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny w roku 
bazowym ze względu na:  
 
1. utratę dochodu  przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 
…………………………………………………………… w wysokości ……………………… zł, co dokumentuję  
następującym dokumentem:  
…………………………………………………………………….………………………………......................................................... 
 
…………………………………………………………………………………...………………………………….................................  
 
 
2. uzyskanie dochodu przez członka mojej rodziny (podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 
………………………………………………………… w wysokości ……………………… zł, co dokumentuję  
następującym dokumentem:  
 
……………...…………………………………………………………………………………….....................................……………... 
 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………..… 
 
Wrocław, dnia …………………………..     …….…………………………………..  

(czytelny podpis studenta)  
 
 
 
 
 
*złożyć w przypadku zmiany dochodu (utraty lub uzyskania dochodu) w stosunku do roku bazowego  
1) zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)  
2) zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 

           

 
 

Rok studiów 

 
 

Numer albumu 
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W Z Ó R 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych 
na rok akademicki ………/……… 

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: ........................................................................................................................................................................ 
 
Studia stacjonarne    Studia niestacjonarne   
Studia pierwszego stopnia  Studia drugiego stopnia 

Wydział ………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ……………………………………... Miejsce urodzenia ………..………………………….. 
 
PESEL :  
 
 
Imię ojca i matki: …………………………………………………………………………………………………………..……………... 
 
Adres stałego zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

WNIOSEK 
 
Do Dziekana Wydziału ………………………………...………………………………………………………………………………… 
 

Proszę o przyznanie mi stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 
............./…........., z powodu mojej niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem 
………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………..…………………………………….………………………...*
,  
które przedkładam w załączeniu.  

 
Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Akademię o ustąpieniu niepełnosprawności w okresie 

pobierania stypendium. 
Ponadto oświadczam, że: 
Jestem studentem/ką innego kierunku studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
TAK   jakiego? …………………………………………………..……………………………. NIE  
 
Jestem studentem/ką innej Uczelni 
TAK   jakiej? …………………………………………………………………………………. NIE 
 
Jestem absolwentem/ką innego kierunku studiów 
TAK  jakiego i którego stopnia?  ......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. NIE 
 

* wpisać nazwę organu wydającego orzeczenie.  

           

 
Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu 

 

Załącznik  Nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 
2014 r. 

 
 

 

 
 

Rok studiów 

 
 

Numer albumu 
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ZAŁĄCZNIKI: 
1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr rachunku bankowego studenta: 
                                

 
Przyjmuję do wiadomości, że stypendia pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych będę zobowiązany 
zwrócić w całości. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 
stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
 
 
Wrocław, dnia ...................................     ........................................................... 

(czytelny podpis studenta) 
 
 
 
 
Zał.:  .......... szt. 
 
 

Adnotacje urzędowe: 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................. 
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W Z Ó R 
Wniosek o przyznanie zapomogi 

 
DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: ........................................................................................................................................................................ 
 
Studia stacjonarne        Studia niestacjonarne   
Studia pierwszego stopnia     Studia drugiego stopnia 

Wydział ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): …………………………. Miejsce urodzenia ……………………………………………….. 
 
PESEL:  
 

Imię ojca i matki: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres stałego zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: …………………...………………………………………………………………………………………….. 

WNIOSEK 
 
Do Dziekana Wydziału ………………………………...………………………………………………………………………………… 

 
Proszę o przyznanie mi zapomogi, w związku ze znalezieniem się przeze mnie przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………..………………………………………............................................. 

 
UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………………..………..................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

           

 
Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 
2014 r. 

 
 

 

 
 

Rok studiów 

 
 

Numer albumu 
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..................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................. 
 
Oświadczam, że w roku akademickim ............../.….......... nie otrzymałam/łem zapomogi /otrzymałam/łem 

…...krotnie zapomogę. 
 
 
Ponadto oświadczam, że: 
Jestem studentem/ką innego kierunku studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
TAK   jakiego? …………………………………………………..………………  NIE  
 
Jestem studentem/ką innej Uczelni 
TAK   jakiej? ……………………………………………………………………. NIE 
 
Jestem absolwentem/ką innego kierunku studiów 
TAK  jakiego i którego stopnia?  ...............................................................       NIE 
  ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Świadoma(y) odpowiedzialności karnej, cywilno – prawnej i dyscyplinarnej (aż do możliwości wydalenia  
z Uczelni) oświadczam, że podane informacje dotyczące mojej sytuacji są kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym. 
Przyjmuje do wiadomości, że zapomoga pobrana na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych podlega 
w całości zwrotowi. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 
i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, 
2. ………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nr rachunku bankowego studenta: 
                                

 
 
Wrocław, dnia .................................... ................................................................................ 

(czytelny podpis studenta) 
 
 
Zał.:  .......... szt. 
 
 

 

Adnotacje urzędowe: 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
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W Z Ó R 

 
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

na rok akademicki ………/……… 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: ........................................................................................................................................................................ 
 
Studia stacjonarne    Studia niestacjonarne   
Studia pierwszego stopnia     Studia drugiego stopnia 
 

Wydział ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): ……………………………………... Miejsce urodzenia ………..………………………….. 
 
 
 
PESEL:  
 
 
Imię ojca i matki: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adres stałego zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
Do Jego Magnificencji Rektora 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
 

Proszę o przyznanie mi stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 
..................../……........., z tytułu: 

  

 uzyskania przeze mnie wysokiej średniej ocen 
 posiadania osiągnięć artystycznych 
 posiadania osiągnięć naukowych 
 uzyskania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 
 
 
Wrocław, dnia ..............................  .......................................................………………… 

(czytelny podpis studenta) 

           

WNIOSEK 

 
Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 
2014 r. 
 

 
 

Rok studiów 

 
 

Numer albumu 
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UWAGA ! 

Należy wykazać wyłącznie osiągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku akademickim. Wszystkie wykazane 
osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane!  
 Ad. 1 

WYSOKA ŚREDNIA OCEN 
Oświadczam, że uzyskana przeze mnie, za poprzedni rok studiów, średnia ocen liczona na potrzeby przyznawania 

stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi: .................................................................................................; 

oceny z przedmiotu/ów kierunkowego/ych za semestr zimowy: ...................................................................................... 

oceny z przedmiotu/ów kierunkowego/ych za semestr letni: ........................................................................................... 

 
 Ad. 2 

OSIAGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 
 

 
Ad. 3 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
 

 
Ad. 4 

WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 
 

UZASADNIENIE WNIOSKU 
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Załączam następujące oświadczenia i zaświadczenia, dyplomy itp.: 
1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, 
2. …………………………………………………………………………………………………………..... 
3. ……………………………………………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………………………………………………. 
6. ……………………………………………………………………………………………………………. 
7. ……………………………………………………………………………………………………………. 
8. ……………………………………………………………………………………………………………. 
9. ……………………………………………………………………………………………………………. 
10. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Ponadto oświadczam, że: 
Jestem studentem/ką innego kierunku studiów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
TAK   jakiego? …………………………………………………..…………………………    NIE  
 
Jestem studentem/ką innej Uczelni 
TAK   jakiej? ……………………………………….………………………………………    NIE 
 
Jestem absolwentem/ką innego kierunku studiów 
TAK  jakiego i którego stopnia?  ...........................................................................      NIE 
 
 
Świadoma(y) odpowiedzialności karnej, cywilno – prawnej i dyscyplinarnej (aż do możliwości wydalenia  
z Uczelni) oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
Przyjmuje do wiadomości, że stypendia pobrane na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych 
podlegają w całości zwrotowi. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 
 i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
 
 
Nr rachunku bankowego studenta: 
                                

 
 
 
Wrocław, dnia ...................................     ….......................................................... 

(czytelny podpis studenta) 
 
 
Zał.:  .......... szt. 
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Adnotacje urzędowe: 
 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................................. 
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W Z Ó R 

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. 

 

……………..……………………………………….…. 
imię i nazwisko studenta 
 

Wydział ……………..………..……………….……… 

Kierunek ……………………………………………… 

Rok studiów …………………….……………………. 

 

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. 

 
 
 

Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej  
za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam że nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym 
kierunku studiów. Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić Akademię Muzyczną im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu w przypadku zmiany tej sytuacji. 

 
 
 
 
 
 
 
Wrocław, dnia ....................................  ................................................................................ 

(czytelny podpis studenta) 

 
Akademia Muzyczna 

im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu 

 

Załączniki Nr 5  do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 
2014 r. 
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SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA AKADEMII 

MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU 
 

I. W celu udokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz rodziny studenta należy złożyć 
niżej wymienione dokumenty, zaświadczenia oraz oświadczenia: 

 
1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.  
2. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, w tym odpowiednio:  

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).  

b) oświadczenia członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki; 
wzór oświadczenia określa część II niniejszego załącznika;  

c) oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, wzór oświadczenia określa część III 
niniejszego załącznika;  

d) zaświadczenia ZUS członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;  

 
3. Inne dokumenty i oświadczenia:  

a) zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa 
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, 
poprzedzającym rok akademicki;  

b) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 
rodziny studenta lub studenta gospodarstwa rolnego, w dzierżawę, na podstawie umowy 
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;  

c) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego  
do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;  

d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,  

e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,  

f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości 
niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:  

− zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów  
lub  

Załączniki Nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 
2014 r. 
. 
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− informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,  

g) decyzja Fundusz Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z Funduszu i ich wysokości 
miesięcznej 

h) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;  
i) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka;  
j) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;  
k) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie  

lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;  

l) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt 
zgonu małżonka lub rodzica studenta w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;  

m)  dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu 
przez studenta lub członka rodziny studenta;  

n) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny 
studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania 
dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub dokument określający 
wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania 
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;  

o) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków 
rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta 
lub rodziny studenta;  

p) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez 
prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie 
jest bezwzględnie wymagane również, gdy mamy do czynienia z utratą dochodu. 
Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku  
lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania;  

q) n) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta  
i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;  

r) o) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci 
wnioskodawcy do 26 roku życia, 

s) odpis skrócony aktu urodzenia rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia, w przypadku 
nieuczęszczania do szkoły;  

t) p) zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, 
jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym,  
z którego ustala się dochód.  

  
4. Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego 

sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, 
zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji 
kryzysowej w rodzinie studenta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta 
w miejscach odosobnienia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – gdy członkiem rodziny studenta jest dziecko 
niepełnosprawne nie uczące się lub powyżej 26 roku życia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, 
renty socjalnej itp.).  
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5. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń 
pomocy materialnej:  

a) kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
posiadających  status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; korzystających z ochrony 
czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; którym  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku  
z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.);  którym udzielono 
ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich 
rodzin, posiadających prawo stałego pobytu,  
b) kopia Karty Polaka,  
c) inne dokumenty potwierdzające uprawnienie cudzoziemca do otrzymania świadczeń pomocy 
materialnej. 
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II. Wzór oświadczenia członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki 

 
...........................................................  
(imię i nazwisko członka rodziny)  
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 
OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ............. uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności 
opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat)  
 

� ryczałtu ewidencjonowanego,  
� karty podatkowej.  

 
1. Dochód brutto wyniósł ..................................... zł ....... gr.  
2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ................................ zł ....... gr.  
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ............................... zł ....... gr.  
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ................................. zł ....... gr.  
 
5. Dochód netto (po odliczeniu kwot z pozycji 2, 3, 4)  wyniósł ....................... zł ....... gr. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  
 
 
....................................  ...................................................................................  
(miejscowość, data)   (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
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III. Wzór oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki 

 
 
.........................................................  
(imię i nazwisko członka rodziny)  
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM 
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM 

W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ...................... uzyskałam/uzyskałem dochód 
w wysokości .................... zł ................... gr z tytułu:  
1) gospodarstwa rolnego*) - .......................................... zł (powierzchnia gospodarstwa w ha 
przeliczeniowych ......................);  
 
2) .............................................................................................................................................;  
 
3) .............................................................................................................................................;  
 
4) ..............................................................................................................................................  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią pouczenia i jestem świadomy/świadoma 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 
.........................................   ......................................................................................  
(miejscowość, data)    (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 
 
*) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki x kwota miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze 
obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
 
Pouczenie  
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.): 
 

1) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych  
oraz ich rodzin,   

2) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 
określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych  
oraz ich rodzin,   

3) świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu 
pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu  
i batalionach budowlanych,   

4) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
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powojennego,   
5) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 
Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,   

6) emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 
wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów  
i niewybuchów,   

7) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez 
ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo 
powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej  
w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,   

8) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników  
oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,   

9) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków 
bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych 
z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego 
ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków 
jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,   

10) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - 
w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami 
kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),   

11) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 
wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału  
w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji 
pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności 
pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje 
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,   

12) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej 
przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura 
Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,   

13) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,   

14) alimenty na rzecz dzieci,   
15) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  
(Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn.                                
zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym 
przyznane uczniom lub studentom,   

16) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane 
przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych  
i obywatelskich,   

17) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,   
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18) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191),   

19) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia  
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 
ekonomicznych,   

20) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",   

21) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,   

22) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,   
23) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,   
24) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio  

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki  
na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,   

25) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

26) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,   

27) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  
28) pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 
2 i 4 i art. 199a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).  
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Szczegółowy sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora 

 dla najlepszych studentów  
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 
 

§ 1 
Stypendium Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej 
Akademią, dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który: 

1) został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej 
o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego 
jest przyporządkowany kierunek studiów lub 

2) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub  
3) posiada osiągnięcia artystyczne lub  
4) posiada osiągnięcia naukowe lub  
5) posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 

 
§ 2 

Wysoka średnia ocen  
 
1. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  

w Akademii, jeżeli uzyskał ze wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia (zaliczeń 
ze stopniem i egzaminów) w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium  
co najmniej: 

a) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (łącznie z przedmiotami kierunkowymi)  
w całym roku akademickim 4,50, 

b) z każdego przedmiotu kierunkowego w każdym semestrze ocenę co najmniej 4,50. 
2. Lista przedmiotów kierunkowych, o których mowa w ppkt. b), jest podawana przez Dziekanów 

do wiadomości studentów na początku każdego roku akademickiego poprzez wywieszenie  
ich na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Akademii.  

3. Średnia ocen, o której mowa w ust. 1 lit. a), obliczana jest do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Z tytułu wysokiej średniej ocen przyznaje się punkty w ilości iloczynu średniej ocen 

i współczynnika 2 (średnia ocen x 2).  
 

 
§ 3 

Osiągnięcia artystyczne 
 
1. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  

w Akademii z tytułu posiadania osiągnięć artystycznych, jeżeli:  
a) posiada osiągnięcia o dużej randze artystycznej oraz  
b) złoży wraz z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, oryginały  

lub poświadczone przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich kserokopie 
dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane przez siebie 
osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium.  

 

Załącznik Nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu załącznik  
do Zarządzenia Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. 
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2. Rektor na podstawie złożonych dokumentów dokonuje oceny osiągnięć przyznając 
poszczególnym osiągnięciom punkty według następujących zasad: 

a) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie 
o podobnym charakterze, o zasięgu międzynarodowym: 
 zajęcie I miejsca: 5 - 10 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 
 zajęcie II miejsca: 4 - 9 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 
 zajęcie III miejsca: 3 - 8 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 
 wyróżnienie: 0 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 
 w przypadku szczególnie prestiżowych imprez artystycznych Rektor może przyznać 

punkty za zakwalifikowanie się do nich: 0 - 10 punktów (w zależności od rangi 
przedsięwzięcia), 

b) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie 
o podobnym charakterze, o zasięgu ogólnopolskim: 
 zajęcie I - III miejsca: 2 - 5 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 
 wyróżnienie: 0 - 3 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 

c) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie, festiwalu, przeglądzie lub imprezie 
o podobnym charakterze, o zasięgu regionalnym i uczelnianym: 
 zajęcie I - III miejsca: 0 - 3 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia). 

3. Punkty za osiągnięcia artystyczne są sumowane. 
 

 
§ 4  

Osiągnięcia naukowe  
  
1. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  

w Akademii z tytułu posiadania osiągnięć naukowych, jeżeli:  
a) posiada osiągnięcia naukowe o dużej randze oraz  
b) złoży wraz z  wnioskiem, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, oryginały  

lub poświadczone przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich kserokopie 
dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane przez siebie 
osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym ubieganie się o stypendium. Osiągnięcia  
te winny mieć charakter o dużej randze naukowej. 

2. Rektor na podstawie złożonych dokumentów dokonuje oceny, przyznając poszczególnym 
osiągnięciom punkty według następujących zasad: 
a) czynny* udział w konferencji naukowej, sympozjum, seminarium (dotyczy również 

wykonania kompozycji) o zasięgu: 
 międzynarodowym: 5 - 10 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 
 ogólnopolskim: 4 - 9 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 
 lokalnym/uczelnianym: do 4 punktów (w zależności od rangi przedsięwzięcia), 

* za czynny udział uznaje się wystąpienie z referatem, wykonanie kompozycji lub inna 
porównywalna aktywność 

b) publikacje naukowe, dzieła artystyczne: 0 - 8 punktów (w zależności od wartości publikacji 
lub dzieła). 

3. Punkty za osiągnięcia naukowe są sumowane. 
 

 



35 
 

§ 5 

Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 
1. Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów  

w Akademii z tytułu uzyskania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, jeżeli złoży wraz z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 4  
do Regulaminu oryginały lub poświadczone przez pracownika Działu Nauczania i Spraw 
Studenckich kserokopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających 
uzyskane przez siebie osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym ubieganie  
się o stypendium.  
 

2. Rektor, na podstawie złożonych dokumentów dokonuje oceny, przyznając poszczególnym 
osiągnięciom punkty według następujących zasad: 

 Mistrzostwa Świata: 6 - 10 punków (w zależności od zajętego miejsca), 
 Mistrzostwa Europy: 4 - 8 punków (w zależności od zajętego miejsca), 
 Uniwersjada: 3 - 7 punków (w zależności od zajętego miejsca), 
 Akademickie Mistrzostwa Świata: 2 - 6 punków (w zależności od zajętego miejsca), 
 Akademickie Mistrzostwa Europy: 1 - 5 punków (w zależności od zajętego miejsca), 
 Mistrzostwa Polski: 2 - 4 punków (w zależności od zajętego miejsca). 

3. Punkty za wyniki sportowe są sumowane. 
 
 

§ 6 
1. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów i spełniający kryteria, 

o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 ma prawo złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich 
wniosek, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  
we Wrocławiu.   

2. W przypadku spełniania kryteriów z różnych tytułów, punkty przyznane z tytułu każdego 
kryterium są sumowane.  

3. W oparciu o przyznane punkty tworzone są listy rankingowe najlepszych studentów Akademii  
na poszczególnych kierunkach studiów. 

4. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane w liczbie nie większej niż 10% 
liczby studentów każdego kierunku studiów.  

5. W przypadku gdy liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć stypendium 
rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. 
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