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Załącznik nr 1                                                                                                                                                        
do Zarządzenia nr 27/2012                                                                 

z dnia 25 sierpnia 2012 roku  

 
 

REGULAMIN 
USTALANIA WYSOKO ŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZE Ń 

POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW  
WYśSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII Z SIEDZIB Ą WE WROCŁAWIU 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel  
z budżetu państwa, w formie: 

1) stypendium socjalnego; 
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, (stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia - od dnia 1 października 2012) 
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (zostanie uchylone z dniem 

1 października 2012) 
6) zapomogi. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 mogą być przyznawane przez 9 miesięcy: 
5 miesięcy w semestrze zimowym i 4 miesiące w semestrze letnim. 
3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, 5 i 6 przyznawane są zgodnie ze ustawą 
‘Prawo o szkolnictwie wyższym”, zwaną dalej ustawą. 
 

§ 2. 
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 oraz 6 przyznawane są ze środków 
funduszu pomocy materialnej dla studentów o którym mowa w art. 103 ustawy. 
2. Fundusz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 oraz 6, tworzy się wyłącznie z dotacji 
przyznanej Wyższej Szkole Fizjoterapii zwanej dalej "uczelnią" z budżetu państwa. 
3. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 ustawy, przeznaczone na 
stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% 
liczby studentów (na dzień 01 października) każdego kierunku studiów prowadzonego  
w uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora 
dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.  
4. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 oraz 6 przyznawane są na wniosek 
studenta przez rektora. 
5. Od decyzji rektora, o których mowa w pkt. 4, przysługuje prawo złożenia wniosku  
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. 
6. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego rektor przekazuje uprawnienia  
w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium socjalnego dla osób 
niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów 
odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. 
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§ 3. 

1. Prawo do pomocy materialnej z budżetu państwa wygasa po: 
1) śmierci studenta; 
2) skreśleniu z listy studentów; 
3) zawieszeniu w prawach studenta; 
4) rezygnacji ze studiów; 
5) rezygnacji z przyznanego świadczenia; 
6) ukończenia studiów; 
7) istotnej zmianie jednego z warunków na podstawie których przyznano studentowi 
pomoc materialną. 

2. Świadczenie pomocy materialnej nie przysługuje studentowi, który powtarza rok lub jest 
w jest trakcie urlopu. 
3. W szczególnej sytuacji, gdy powtarzanie roku lub urlop spowodowane są długotrwałą 
chorobą lub szczególnie trudną sytuacją losową organ stypendialny może odstąpić od 
stosowania ust. 2. 
4. Studenci, którzy:  

1) uzyskali wpis warunkowy - mogą otrzymywać świadczenie określone w § 1 pkt. 1 
dopiero od miesiąca, w którym spełnili wszystkie warunki związane z wpisem 
warunkowym, 
2) wznowili studia, zmienili uczelnię lub kierunek studiów – mogą otrzymywać 
świadczenie określone w § 1. 

 
§ 4. 

Łącznie miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 nie może być 
wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach 
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 
 

§ 5. 
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium 
socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora 
dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, 
wskazanym przez studenta kierunku studiów. 
2. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy 
materialnej na więcej niż jednym kierunku. 
3. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim 
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1, chyba że kontynuuje 
on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego 
magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. 
 

§ 6. 
1. Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składa w wyznaczonych 
terminach wypełniony wniosek według wzorów o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 
zawierającego oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów wraz  
z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie pomocy materialnej.  
2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 przyznawane są na rok akademicki. 
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3. Stypendia wypłacane są co miesiąc. W wypadku opóźnienia w przekazaniu uczelni 
środków z budżetu państwa wypłaty świadczeń pomocy materialnej następują  
z wyrównaniem za zaległe miesiące. 
4. Rektor może wstrzymać wypłatę studentowi świadczenia pomocy materialnej  
w przypadkach określonych w ustawie. 

5. Dokumentację stypendialną gromadzi i przechowuje Kwestor Uczelni, który sporządza 
także miesięczne listy wypłat. Wypłata stypendium nastąpi w formie bezgotówkowej na 
rachunek bankowy wskazany przez studenta. 
6. Koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 
pokrywane są z funduszu pomocy materialnej dla studentów zgodnie z  art. 103 ust. 6 
ustawy. 
7. Sekretariat Uczelni zobowiązany jest do:  

1) udzielania wyczerpujących informacji o formach pomocy materialnej, sposobach  
i terminach wnioskowania,  

2) zaopatrywania studentów we właściwe formularze,  
3) przyjmowania wniosków o pomoc materialną,   
4) przedkładania wniosków rektorowi lub właściwym komisjom do podjęcia decyzji,  
5) informowania o podjętych decyzjach na tablicy ogłoszeń oraz indywidualnie na 

pytania zainteresowanego studenta.  
8. Sekretariat dokonuje sprawdzenia każdego wniosku (w trakcie przyjmowania pod 
względem formalnym). Sprawdzenie dotyczy kompletności formularzy i załączników. W razie 
niewłaściwego wypełnienia wniosku poprawki może wnieść wyłącznie student.  
 
 

Rozdział 2 

Warunki i tryb przyznania pomocy materialnej 

 
§ 7. 

1. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 przyznaje, cofa, zawiesza bądź wznawia 
rektor. 
2. Rektor na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego przekazuje uprawnienie 
rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej Komisji 
Stypendialnej (KS) i odpowiednio Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS). 
 

§ 8. 
1. Komisje Stypendialne i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje rektor na wniosek 
właściwego organu samorządu studenckiego. 
2. Studenci stanowią większość składu komisji. 
3. W skład  Komisji Stypendialnej (KS) wchodzą: 

1)  prorektor ds. studenckich jako przewodniczący komisji; 
2)  pracownik administracji, zajmujący się sprawami finansowymi; 
3) trzech studentów delegowanych przez organ samorządu studenckiego; 

4. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS) wchodzą: 
1) prorektor ds. kształcenia jako przewodniczący komisji; 
2) pracownik administracji, zajmujący się sprawami dydaktyki i studentów; 
3) przewodniczący samorządu studenckiego; 
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4) dwóch studentów delegowanych przez organ uczelnianego samorządu 
studenckiego; 

5. Decyzje w obu komisjach: KS i OKS podejmowane są zwykła większością głosów  
i podpisywane przez przewodniczących. 
6. Kadencje KS i OKS trwają jeden rok. 
 

§ 9. 
1. W terminie do 31 października każdego roku akademickiego studenci składają wnioski  
o stypendia: socjalne (zał. nr 1), specjalne dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 2) wraz  
z kompletem dokumentów w sekretariacie uczelni. Jeżeli wniosek o przyznanie stypendium 
wraz z kompletem dokumentów został złożony po tym terminie, przyznanie stypendium 
może nastąpić dopiero od następnego semestru. Termin składania dokumentów dla 
studentów ubiegających się o stypendium od semestru letniego upływa dnia 15 marca.  
2. W terminie do dwóch tygodni od zakończenia zbierania wniosków KS, ustala wysokość 
progów dochodów w rodzinie studenta. 
3. Rektor ogłasza listę rankingową ze średnią ocen uzyskanych za poprzedni rok akademicki 
dla każdego roku w terminie najpóźniej do 20 października. Niezwłocznie od daty ogłoszenia 
list rankingowych, na wniosek studenta dokonuje się korekty średniej ocen wynikającej  
z udokumentowanych, ostatecznych wyników w nauce studenta. Na podstawie listy 
rankingowej studenci wnioskują do rektora o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 
studentów do 31 października (zał. nr 3) 
4. Prawdziwość dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej 
i zawarte w nich informacje zaświadcza własnym podpisem składający je student. 
5. Stwierdzenie podania fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej 
powoduje natychmiastowe cofnięcie przyznanej pomocy oraz obowiązek zwrotu nienależnie 
pobranych świadczeń. Sprawa jest też kierowana do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów. 
6. Stypendia są wypłacane co miesiąc, od października do lutego w semestrze zimowym i od 
marca do czerwca w semestrze letnim, przy czym pierwsza wypłata w semestrze może 
nastąpić w drugim miesiącu semestru. W uzasadnionych przypadkach stypendium może być 
wypłacane w innym terminie. 
7. Przyznane stypendia przelewane będą na indywidualne konta studentów do 30 każdego 
miesiąca. Student winien dostarczyć do sekretariatu numer indywidualnego konta 
bankowego.  
 

§ 10. 
1. Listy świadczeń przyznanych przez KS zatwierdza prorektor do spraw studenckich, 
sprawdzając czy kwoty przyznane mieszczą się w środkach przeznaczonych na ten cel.  
W podobnym trybie decyzje podejmuje prorektor ds. kształcenia w OKS. 
2. Studenci o przyznanych świadczeniach informowani są w formie decyzji administracyjnej. 
3. Od decyzji KS studentom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do OKS. Wzór 
odwołania w zał. 4 
4. Rektor może uchylić decyzje KS i OKS, jeśli podjęte one zostały niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi pomocy materialnej studentom lub niniejszego regulaminu. 
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Rozdział 3 

Stypendium socjalne 

 
§ 11. 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej. 
2. Osoba ubiegająca się o stypendium socjalne jest zobowiązana do udokumentowania 
trudnej sytuacji materialnej w postaci oświadczeń i zaświadczeń o dochodach o których 
mowa w załączniku nr 5 regulaminu. 
3. Zaświadczenia i oświadczenia student załącza do wniosku bez wezwania. Zobowiązany 
jest też złożyć wyjaśnienia na żądanie władz uczelni lub komisji stypendialnych. 
4. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 
studiowanie. 
5. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w pkt 4, 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. 
6. O stypendium o zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub  
w obiekcie innym niż dom studencki nie mogą starać się studenci, których miejsce stałego 
zamieszkania znajduje się w obrębie powiatów: wrocławskiego, trzebnickiego, oleśnickiego, 
oławskiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego i średzkiego. 
 
 

§ 12. 
Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne,  nie 
może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż 
1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).  

 
§ 13. 

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu w rodzinie uprawniającego studenta do ubiegania się o 
stypendium socjalne, uwzględnia się dochody, o których mowa art. 179 ust. 4 i 5 oraz 7 i 8 
ustawy. 
2. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia warunki 
określone art. 179 w ust. 6 ustawy. 
3. Zmiana wysokości dochodu studenta powinna być niezwłocznie zgłoszona przez studenta 
w sekretariacie uczelni. 
 

§ 14. 
Sytuację materialną studenta tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę  
w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 nr 139, poz. 992 z późn. zm.  
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§ 15. 

1. Dochody rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego oraz innych pozarolniczych 
źródeł sumuje się. 
2. W przypadku, gdy student lub członkowie jego rodziny utrzymują się z gospodarstwa 
rolnego, przyjmuje się, że roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest zgodny z kwotą 
zawartą w obwieszczeniu prezesa GUS dotyczącym poprzedniego roku podatkowym. 
3. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się i dokumentuje na podstawie zaświadczenia o 
wielkości gospodarstwa rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych w poprzednim roku 
podatkowym) wystawionego przez właściwego właściwy organ administracji publicznej. 
 

 
§ 16. 

1. Śmierć jednego z członków rodziny dokumentuje się odpisem skróconym aktu zgonu. 
2. Świadczenia alimentacyjne otrzymywane bądź wypłacane przez studenta lub członków 
jego rodziny ustala się i dokumentuje na podstawie potwierdzonej kopii aktualnego 
prawomocnego orzeczenia lub ugody sądowej. 
3. Sytuację materialną studenta i jego rodziny określa się biorąc pod uwagę obowiązek 
alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci (osób pozostających pod 
kuratelą, przysposobionych). 
4. Pobieranie nauki dokumentuje się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez szkołę lub 
szkołę wyższą. 
5. W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów lub 
oświadczeń niezawartych w załączniku 5 do regulaminu, określających jego sytuację 
materialną, w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy student i jego rodzina oświadczają, że 
ich dochód wyniósł 0 zł za ostatni rok podatkowy. 
6. Gdy student wraz z rodziną zadeklaruje dochód 0 zł za ostatni rok podatkowy jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia z jakiego źródła jest finansowana opłata za studia w 
Uczelni. 
7. Dokumenty, o których mowa w § 12-16, muszą być zgodne ze stanem faktycznym. 
Właściwa komisja może zweryfikować dokumenty przedstawione przez studenta.  
W przypadku ujawnienia, iż dane te nie odpowiadają prawdzie, wobec studenta będą 
wyciągane konsekwencje dyscyplinarne niezależnie od skutków cywilno-prawnych, zaś 
bezprawnie pobrane świadczenia, będą podlegać zwrotowi na konto Funduszu Pomocy 
Materialnej Studentom.  
8. Wniosek studenta, który nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów zostaje bez 
rozpatrzenia. 
9. W przypadku trwałej poprawy swojej sytuacji materialnej, student zobowiązany jest 
zgłosić bezzwłocznie ten fakt w sekretariacie uczelni. W przypadku zatajenia tego faktu 
student będzie pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a stypendium będzie 
podlegać zwrotowi.  
10. Dokumenty o stypendium socjalne na rok akademicki należy złożyć do dnia 31 
października.  
11. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium w terminie określonym w ust. 
11, może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale stypendium może mu 
zostać przyznane od następnego semestru. 
12. Prawo do stypendium socjalnego mają cudzoziemcy którzy:  
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1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczpospolitej Polski;  
2) posiadają status uchodźcy nadany przez Rzeczpospolitą Polską;  
3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczpospolitej Polski;  
4) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu (EFTA) – stronami umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli byli 
zatrudnieni w Polsce, a także członkami ich rodzin o ile mieszkają na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej;  
5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  
6) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na czas 
oznaczony w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U nr 128 poz. 1175 z poźn. zm.). 
 
 

Rozdział 4 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

 
§ 17. 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu 
niepełnosprawności od pierwszego roku studiów potwierdzonej orzeczeniem właściwego 
organu o którym mowa w art. 180 ustawy. 
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest 
złożenie w sekretariacie uczelni pisemnego wniosku wraz z odpisem prawomocnego 
orzeczenia właściwego organu stwierdzającego stopień niepełnosprawności. 
3. Stypendium przyznaje się na rok akademicki. 
4. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala rektor  
w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego na dany rok akademicki. 
Wysokość stypendium może zależeć od stopnia niepełnosprawności. 

 
 

Rozdział 5 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 
§ 18. 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać 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 stypendiów, o których mowa w ust. 1 student może ubiegać się nie 
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również 
student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od 
ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w 
ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 
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Rozdział 6 

Zapomoga 

 
§ 19. 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wymaga to złożenia wniosku stanowiącego 
załącznik nr 6 regulaminu. 
 
2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku 
akademickim. 
 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 
§ 20. 

1. Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych student 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do funduszu pomocy materialnej studentów. 
2. W przypadku bezpośredniego przyczynienia się studenta do uzyskania nienależnych 
świadczeń może on być dodatkowo zobowiązany do uiszczenia odsetek ustawowych. 
 

§ 24. 
1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga rektor. 
 

§ 25. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. 

 

 

Rektor 
Wyższej Szkoły Fizjoterapii 

 

Dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF 

 
 
 
Regulamin ogłasza się po porozumieniu z Uczelnianym Samorządem Studenckim w składzie: 
 
1……………………………………...............................  ……………………………… 

2……………………………………...............................  ……………………………… 

3…………………………………………………………………  ……………………………… 

4…………………………………………………………………  ……………………………… 

5…………………………………………………………………  ……………………………… 
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Załącznik nr 1. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  
pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 

 

 
Wrocław, dnia……………… 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 
W ROKU AKADEMICKIM ………….…./…………….. 

 

 

Prosz ę o przyznanie (właściwe zaznaczyć): 
 

 stypendium socjalnego  
stypendium socjalnego o zwiększonej wysokości z tytułu 
zakwaterowania (tylko tryb stacjonarny) 

 
1. Dane osoby ubiegaj ącej si ę o przyznanie stypendium: 
 
Imię i Nazwisko: 

 

Nr albumu: 

Kierunek studiów: 

 

Rok studiów: 

Obywatelstwo: Tryb/stopień/rok rozpoczęcia studiów: 

 

Nr telefonu: 

 

Email: 

Ulica nr domu/lokalu: 

 
Adres zameldowania: 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

 

Nr rachunku bankowego: 
 

_ _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ 
 

 
 
2. Członkowie rodziny pozostaj ący we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 
Rodzina oznacza: studenta, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta oraz będące na 
ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek, małŜonka studenta i będące na utrzymaniu studenta lub jego 
małŜonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia oraz dzieci niepełnosprawne 
bez względu na wiek (Prawo o szkolnictwie wyŜszym; Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 
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WYPEŁNIA UCZELNIA 

Imię i Nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Rok urodzenia 
Miejsce 
zatrudnienia lub 
kształcenia  

Łączny 
dochód netto 
w roku 
bazowym1 

Liczba 
miesięcy, 
w których 
uzyskiwa
ny był 
dochód  

Miesięczny 
dochód netto 

 Wnioskodawca  WSF    

       

       

       

       

       

       

Razem: --- ---  

Miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego 

 w roku bazowym: 
--- --- 

 

 
3. Oświadczam, Ŝe: 

– Nie pobieram / nie ubiegam si ę o przyznanie świadcze ń pomocy materialnej na innym 
kierunku studiów. 

 
– Ukończyłam/em studia I stopnia (licencjackie lub równowaŜne):                 tak                nie 
 
– Ukończyłam/em studia II stopnia (magisterskie lub równowaŜne):               tak                nie 
 
– Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej2 oraz dyscyplinarnej za podanie fałszywych 

danych. 
– Zapoznałem(am) się z zasadami i warunkami przyznawania pomocy materialnej, Ŝe podane 

wyŜej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
– Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr. 133, poz. 

883) wyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
stypendialnych. Zostałem(am) poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich 
danych i ich aktualizacji. 

– ZłoŜone dokumenty odzwierciedlają całkowity dochód roczny (wszystkie dochody podatkowe 
i niepodatkowe) osiągnięte przez członków mojej rodziny w poprzednim roku kalendarzowym 
oraz wszelkie zmiany dochodów (uzyskanie/utratę dochodów) w bieŜącym roku 
kalendarzowym. 

podpis studenta:………………………………………… ! 
 

                                                 
1 Dochód obliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych (ustawa z dnia 28.11. 2003 r. – tekst jednolity - Dz.U. 2003 
Nr 228 poz. 2255, z późn. zm.) 
2 art. 286 Kodeksu Karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o 
odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) 
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– Z decyzją Komisji Stypendialnej zapoznam się osobiście. Zostałem pouczony, iŜ od 
decyzji KS przysługuje mi prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

 
 

podpis studenta:………………………………………… ! 
 
 
 
PoniŜsze oświadczenie proszę wypełnić w przypadku wnioskowania o stypendium socjalne  
o zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania: 
 
Oświadczam Ŝe: 
– Codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŜliwiałby lub  
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 
– Nie mieszkam w obrębie powiatów: wrocławskiego, trzebnickiego, oleśnickiego, 
oławskiego, strzelińskiego, dzierŜoniowskiego, świdnickiego i średzkiego. 

 
 

podpis studenta:………………………………………… 
 
 
 
4. Do wniosku doł ączam: (dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskodawcy oraz 
pozostałych członków gospodarstwa domowego - patrz „Wykaz wymaganych dokumentów – Pomoc 
materialna studentom”). 
 
a)………………………………………………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………………………… 

e)………………………………………………………………………………………………………… 

f)………………………………………………………………………………………………………. 

g)………………………………………………………………………………………………………… 

h)………………………………………………………………………………………………………… 

i)………………………………………………………………………………………………………… 

j)………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 2. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 

 

 
 

 
Wrocław, dnia……………… 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM …………./………….. 

 

 

1. Dane osoby ubiegaj ącej si ę o przyznanie stypendium: 
 
Imię i Nazwisko: 

 

Nr albumu: 

Kierunek studiów: Rok studiów: 

Obywatelstwo: Tryb studiów: 

Nr telefonu: Email: 

Ulica nr domu/lokalu: 
Adres zameldowania: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Nr rachunku bankowego: 

_ _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ 
 

 
2. Oświadczam, Ŝe: 

– Nie pobieram / nie ubiegam si ę o przyznanie świadcze ń pomocy materialnej na innym 
kierunku studiów. 

 
– Ukończyłam/em studia I stopnia (licencjackie lub równowaŜne):                 tak                nie 
 
– Ukończyłam/em studia II stopnia (magisterskie lub równowaŜne):               tak                nie 
 
– Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej3 oraz dyscyplinarnej za podanie fałszywych 

danych. 
– Zapoznałem(am) się z zasadami i warunkami przyznawania pomocy materialnej, Ŝe podane 

wyŜej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
– Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr. 133, poz. 

883) wyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
stypendialnych. Zostałem(am) poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich 
danych i ich aktualizacji. 

– Z decyzją Komisji Stypendialnej zapoznam się osobiście. Zostałem pouczony, iŜ od decyzji 
KS przysługuje mi prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni 
od otrzymania decyzji. 

 
3. Do wniosku doł ączam (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności):  
…………………………………………………………………………………………………… 

podpis Studenta:……………………………………………! 

                                                 
3 art. 286 Kodeksu Karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o 
odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) 
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Załącznik nr 3. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu  

 

 
 

 
Wrocław, dnia……………… 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 
W ROKU AKADEMICKIM …………./………….. 

 

 

1. Dane osoby ubiegaj ącej si ę o przyznanie stypendium: 
Imię i Nazwisko: 

 

Nr albumu: 

Kierunek studiów: Rok studiów: 

Obywatelstwo: Tryb studiów: 

Nr telefonu: Email: 

Ulica nr domu/lokalu: 
Adres zameldowania: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Nr rachunku bankowego: 

_ _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ 
 

 
2. Oświadczam, Ŝe: 

– Nie pobieram / nie ubiegam si ę o przyznanie świadcze ń pomocy materialnej na innym 
kierunku studiów. 

 
– Ukończyłam/em studia I stopnia (licencjackie lub równowaŜne):                 tak                nie 
 
– Ukończyłam/em studia II stopnia (magisterskie lub równowaŜne):               tak                nie 
 
– Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej4 oraz dyscyplinarnej za podanie fałszywych 

danych. 
– Zapoznałem(am) się z zasadami i warunkami przyznawania pomocy materialnej, Ŝe podane 

wyŜej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
– Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr. 133, poz. 

883) wyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
stypendialnych. Zostałem(am) poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich 
danych i ich aktualizacji. 

– Z decyzją Komisji Stypendialnej zapoznam się osobiście. Zostałem pouczony, iŜ od decyzji 
KS przysługuje mi prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni 
od otrzymania decyzji. 

podpis Studenta:……………………………………………! 
3. Posiadam nast ępujące osi ągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportow e we 

współzawodnictwie mi ędzynarodowym lub krajowym 5:  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

                                                 
4 art. 286 Kodeksu Karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o 
odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) 
5 W/w osiągnięcia muszą zostać naleŜycie udokumentowane celem podjęcia decyzji przez organ przyznający stypendia. 
Studenci, którzy kończyli dwa ostatnie semestry poza WSF zobowiązani są do dołączenia do wniosku zaświadczenia o średniej 
ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów.  
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Załącznik nr 4. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  

dla studentów Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu  

  

                Wrocław, dnia…………………………….. 
…………………………                                                           
                    (Imię)  
                                                 
…………………………. 
                (Nazwisko)  
…………………………. 
………………………….                                    
………………………….                                               
          (Adres zamieszkania) 
 
………………………… 
              (Nr indeksu) 
 

…………………………                                                           
       (Nr telefonu kontaktowego) 

Odwoławcza Komisja 
Stypendialna 

 
ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 
rok akademicki ……………./……….….. 

 

1. Prosz ę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku o przyznanie  

stypendium ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

2. Do odwołania doł ączam: (np. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów 
wnioskodawcy oraz pozostałych członków rodziny i inne umoŜliwiające ustalenie sytuacji 
materialnej studenta). 
 
a)………………………………………………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

(Podpis studenta)               
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Załącznik nr 5. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  
dla studentów WyŜszej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 

 
Wykaz wymaganych dokumentów – Pomoc materialna dla studentów 

 

1) Dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa lub dzieci studenta (skrócony odpis aktu 
urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka); 

2) Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności — w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 
lub gdy student ubiega się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych; 

3) Zaświadczenie ze szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka/ rodzeństwa do 
szkoły — w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok Ŝycia; wzór oświadczenia jest określony 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia∗; 

4) Zaświadczenie szkoły wyŜszej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyŜszej —  
w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeŜeli osoba uczy się w szkole wyŜszej; wzór 
oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia*; 

5) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 
podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy  
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzory zaświadczenia i oświadczenia są 
określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia*, 

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia*, 

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia*; wykaz 
dochodów które naleŜy wykazać w oświadczeniu nr 7: 

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

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

• świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach  
o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej 
słuŜby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,  

                                                 

∗ mowa o rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 298 poz. 1769). 
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• dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone  
w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego,  

• świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym 
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym  
w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich,  

• 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,  

• 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,  

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

• 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 
równieŜ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 
pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 
pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc,  

• naleŜności 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 
podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,  
z późn. zm.1)),  

• naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom 
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa  
w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, 
a takŜe naleŜności pienięŜne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom  
i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

• naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby 
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy 
Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód,  

• dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa  
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 
zdrowotne, 

• alimenty na rzecz dzieci,  
• stypendia z wyłączeniem: świadczeń pomocy materialnej przyznawanych studentom  

i doktorantom na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póź. zm.), 
stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantów w ramach: funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 
z  pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, 
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sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy   
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  
z późn. zm. 16), świadczeń. o których mowa w art. 173a, 173b (stypendia 
przyznawane przez osoby fizyczne i prawne niebędące państwowymi ani 
samorządowymi osobami prawnymi) i 199a (pomoc materialna dla doktorantów 
przyznawana przez jednostki samorządu terytorialneg), 200 ust. 1 (stypendia 
doktoranckie); 

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

• naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 
mieszkalnych połoŜonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia tych osób,  

• dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),  

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

• ekwiwalenty pienięŜne za deputaty węglowe określone w przepisach  
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
"Polskie Koleje Państwowe",  

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

• świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  
• dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
• dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio 

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

• renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej, 

• zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

• świadczenia pienięŜne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. 

 

d) Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia*, 

e) Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony  
w załączniku nr 9 do rozporządzenia∗, 

f) Umowę dzierŜawy — w przypadku oddania części lub całości znajdującego się  
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierŜawę, na podstawie umowy zawartej 
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa 
rolnego w dzierŜawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu 

                                                 
∗ mowa o rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 298 poz. 1769). 
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rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

g) Umowę zawartą w formie aktu notarialnego — w przypadku wniesienia gospodarstwa 
rolnego do uŜytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

h) Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną 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, 

i) Przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeŜeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

j) W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je  
w wysokości niŜszej 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 takŜe o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, lub 

— 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 moŜliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłuŜnika 
alimentacyjnego za granicą, jeŜeli dłuŜnik zamieszkuje za granicą, 

k) Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu, 

l) Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 
miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

m) Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania 
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

6) Akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty 
lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej 
przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów — w przypadku 
osoby uczącej się; 

7) Kartę pobytu — w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub 
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej; 

8) Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo 
akt zgonu małŜonka lub rodzica dziecka — w przypadku osoby samotnie wychowującej 
dziecko; 
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9) Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka — w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

10) Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów; 

11) Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka; 

12) Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub 
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

13) Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

 
14) W przepadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 
zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom studencki, oświadczenie 
studenta, Ŝe codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŜliwiałby 
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 
 
15) Dokument (zaświadczenie lub oświadczenie osoby, która uzyskała dochód) informujące 
o liczbie miesięcy w których uzyskiwany był dochód w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.  
 

16) Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium. 
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Załącznik nr 6. do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  
dla studentów WyŜszej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu 

 

 

 

 
 

 
Wrocław, dnia……………… 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI 
W ROKU AKADEMICKIM …………./………….. 

 

 

 
1. Dane osoby ubiegaj ącej si ę o przyznanie zapomogi: 
 
Imię i Nazwisko: 

 

Nr albumu: 

Kierunek studiów: 

 

Rok studiów: 

Obywatelstwo: Tryb/stopień/rok rozpoczęcia studiów: 

 

Nr telefonu: 

 

Email: 

Ulica nr domu/lokalu: 

 
Adres zameldowania: 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

 

Nr rachunku bankowego: 
 

_ _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ -_  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _  _ 
 

 
 
2. Członkowie rodziny pozostaj ący we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 
Rodzina oznacza: studenta, rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta oraz 
będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia 
oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, małŜonka studenta i będące na 
utrzymaniu studenta lub jego małŜonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do  
26 roku Ŝycia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym; Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 
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WYPEŁNIA UCZELNIA 

Imię i Nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

Rok urodzenia 
Miejsce 
zatrudnienia lub 
kształcenia  

Łączny 
dochód netto 
w roku 
bazowym6 

Liczba 
miesięcy, 
w których 
uzyskiwa
ny był 
dochód  

Miesięczny 
dochód netto 

 Wnioskodawca  WSF    

       

       

       

       

       

       

Razem: --- ---  

Miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego 

 w roku bazowym: 
--- --- 

 

 
3. Prosz ę o przyznanie zapomogi z powodu: 
 

śmierci głównego Ŝywiciela rodziny (ojca, matki, opiekuna prawnego itp.); 
  cięŜkiej choroby członka rodziny (ojciec, matka rodzeństwo, dziecko); 
  klęski Ŝywiołowej 
 
4. Uzasadnienie wniosku: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
6 Dochód obliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych (ustawa z dnia 28.11. 2003 r. – tekst jednolity - Dz.U. 2003 
Nr 228 poz. 2255, z późn. zm.) 
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3. Oświadczam, Ŝe: 
 

– Nie pobieram / nie ubiegam si ę o przyznanie świadcze ń pomocy materialnej na innym 
kierunku studiów. 

 
– Ukończyłam/em studia I stopnia (licencjackie lub równowaŜne):                 tak                nie 
 
– Ukończyłam/em studia II stopnia (magisterskie lub równowaŜne):               tak                nie 
 
– Otrzymuję/nie otrzymuję7 stypendium socjalne w wysokości………………..zł/m-c. 
 
 
– Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej8 oraz dyscyplinarnej za podanie fałszywych 

danych. 
– Zapoznałem(am) się z zasadami i warunkami przyznawania pomocy materialnej, Ŝe podane 

wyŜej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
– Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr. 133, poz. 

883) wyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
stypendialnych. Zostałem(am) poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich 
danych i ich aktualizacji. 

– ZłoŜone dokumenty odzwierciedlają całkowity dochód roczny (wszystkie dochody podatkowe 
i niepodatkowe) osiągnięte przez członków mojej rodziny w poprzednim roku kalendarzowym 
oraz wszelkie zmiany dochodów (uzyskanie/utratę dochodów) w bieŜącym roku 
kalendarzowym. 

podpis studenta:………………………………………… ! 

 

4. Do wniosku doł ączam: (dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wnioskodawcy 
oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego - patrz „Wykaz wymaganych 
dokumentów – Pomoc materialna studentom”). 
 
a)………………………………………………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………………………… 

e)………………………………………………………………………………………………………… 

f)………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

podpis studenta:………………………………………… ! 
 
 

                                                 
7 Niepotrzebne skreślić 
8 art. 286 Kodeksu Karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
naleŜytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – oraz o 
odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) 

 

 


