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Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Rektora PWSZ 
w Sulechowie nr 04a/15/19 
z dnia 30.09.2015 r.  

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN 
USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY 

MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W SULECHOWIE 
(TEKST JEDNOLITY) 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 – j.t.). 

 

§ 1 

 

Podziału dotacji z budżetu Państwa przeznaczonej na pomoc materialną dla studentów dokonuje corocznie 

rektor w uzgodnieniu z radą samorządu studenckiego z przeznaczeniem na poszczególne formy pomocy 

materialnej dla studentów oraz dofinansowanie remontów domów studenckich w formie porozumienia.  

 

§ 2 

 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Sulechowie zwanej dalej PWSZ są udzielane w formie: 

1) stypendium socjalnego, 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

4) zapomogi, 

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (szczegółowy regulamin przyznawania oraz 

wypłacania studentom stypendiów będzie określony rozporządzeniem ministra). 

2.  Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, przyznaje się ze środków funduszu pomocy 

materialnej dla studentów. 

3. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej 

niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia 

socjalne oraz zapomogi. 

4.  Prawo do świadczenia pomocy materialnej ma każdy student, który spełnia wymogi określone dla 

danej formy pomocy. 

5.  Student traci prawo do świadczeń  pomocy materialnej, określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 jeśli: 

1) został zawieszony w prawach studenta, 

2) uzyskał świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych, 

3) ukończył studia, 

4) został skierowany i oczekuje na powtarzanie semestru, 

5) przebywa na urlopie długoterminowym, 

6) został skreślony z listy studentów, 

7) przestał spełniać warunki szczegółowe wymagane do uzyskania określonego świadczenia. 

6. Student traci prawo do świadczeń  pomocy materialnej, określonej w § 2 ust. 1 pkt 2 jeśli: 

1) został zawieszony w prawach studenta, 

2) uzyskał świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych, 

3) ukończył studia, 

4) został skreślony z listy studentów, 

5) przestał spełniać warunki szczegółowe wymagane do uzyskania określonego świadczenia. 

7. Student traci prawo do świadczenia  pomocy materialnej, określonej w § 2 ust. 1 pkt 4  jeśli: 

1) został zawieszony w prawach studenta, 
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2) ukończył studia, 

3) został skreślony z listy studentów, 

4) przestał spełniać warunki szczegółowe wymagane do uzyskania określonego świadczenia. 

8.  Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1-4, wygasa 

z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia 

na kierunku, na którym pobierał świadczenia. 

9.  Stypendium nie podjęte w ciągu trzech miesięcy przepada, a środki finansowe powiększają fundusz 

pomocy materialnej dla studentów.  

10.  Świadczenie pomocy materialnej otrzymane na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi 

i powiększa fundusz pomocy materialnej dla studentów. 

11.  Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i  3  nie może być 

większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach 

o wynagradzania nauczycieli akademickich. 

12. Końcówkę kwoty świadczenia przyznanej pomocy materialnej poniżej 0,50 zł zaokrągla się w dół, 

a od 0,50 zł w górę do pełnych złotych. 

 

§ 3 

 

1. Stypendia, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1-3   przyznaje się w październiku. 

2. Stypendia przyznawane są na rok akademicki i wypłacane są przez okres dziewięciu miesięcy 

z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów  trawa jeden semestr, wówczas 

stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez okres pięciu miesięcy. 

3. Okres wypłacania stypendiów, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1-3 może być przedłużony  na wniosek 

studenta do dziesięciu miesięcy jeśli dziesiąty miesiąc jest miesiącem  odbywania obowiązkowej 

praktyki zawodowej (załącznik nr 1). 

4. Student ma prawo do złożenia wniosku o pomoc materialną określoną w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 w innym 

terminie niż tym określonym § 3 ust. 1, wówczas świadczenia wypłacane są od miesiąca, w którym 

zaistniała sytuacja uprawniająca do skorzystania z pomocy materialnej nie wcześniej jednak niż od 

miesiąca złożenia wniosku. 

5. Zapomoga może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.  

6. Wypłata stypendium dokonywana jest z góry do 15 dnia danego miesiąca z zastrzeżeniem  

ust. 7.  

7. Dopuszcza się wypłacenie stypendiów za październik w listopadzie oraz za marzec w kwietniu, 

razem ze stypendiami za dany miesiąc. 

8. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla 

najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym 

przez studenta kierunku studiów. 

9. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na 

więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 2). 

10. Wysokość stypendiów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustala rektor w porozumieniu z radą 

samorządu studenckiego. 

11. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 

studiów nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5, chyba że kontynuuje on 

studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

 

§ 4 

 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów PWSZ wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4  są 

przyznawane przez rektora na wniosek studenta. 

2. Od decyzji rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
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3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego rektor przekazuje uprawnienie, o którym 

mowa w ust. 1 komisji stypendialnej, a w zakresie rozpatrywania wniosku o którym mowa w ust. 2, 

odwoławczej komisji stypendialnej. 

4. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 3 rektor powołuje drogą zarządzenia pięcioosobową 

komisję stypendialną i pięcioosobową odwoławczą komisję stypendialną na okres jednego roku 

akademickiego. W skład komisji wchodzi po trzech studentów delegowanych przez radę samorządu 

studenckiego i dwóch pracowników uczelni. 

5. Równocześnie można być członkiem tylko jednej komisji. 

6. Komisje ustalają tryb i zasady pracy komisji. 

7. Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się na posiedzeniach komisji w obecności co 

najmniej 50% składu zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu. 

8. Członkowie komisji mają prawo do wyrywkowych kontroli danych zawartych we wnioskach 

o przyznanie świadczenia wg własnych ustaleń. 

9. W uzasadnionych przypadkach członkowie obu komisji mogą zażądać doręczenia zaświadczenia 

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

i uwzględnić tę sytuację w postępowaniu.  

10. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 9, komisja 

stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może wezwać studenta do przedstawienia 

wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania 

stypendium socjalnego. 

11. Decyzje wydane przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, podpisują 

przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 

12. Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje studentowi odwołanie do odwoławczej komisji 

stypendialnej za pośrednictwem komisji stypendialnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

13. Rektor w ramach nadzoru może uchylić decyzje komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji 

stypendialnej niezgodne z przepisami ustawy lub regulaminu. 

14. Student o decyzji rektora lub działających w jego imieniu komisji stypendialnej lub odwoławczej 

komisji stypendialnej zostaje powiadomiony w formie pisemnej. 

15. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy student otrzymuje 

wezwanie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku nie 

uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, student zostaje powiadomiony w formie pisemnej 

o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 USTALENIE WYSOKOŚCI DOCHODU W RODZINIE STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ  

O STYPENDIUM SOCJALNE 

 

§ 5 

 

1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się 

o stypendium socjalne ustala się zgodnie z przepisami ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 - j.t.) i z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U.2015.163 – j.t.) oraz art. 179 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Dokonuje to rektor 

w porozumieniu z radą samorządu studenckiego zgodnie z przyjętym podziałem dotacji na pomoc 

materialną. 

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się  o ww. stypendia 

uwzględnia się dochody netto osiągnięte w ubiegłym roku kalendarzowym przez:  

1) studenta,  

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

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

w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 

wiek, 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada 
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w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 

wiek. 

3. Do dochodu studenta nie wlicza się: 

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie 

przepisów ustawy, 

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

4) świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. 

5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa 

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

fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t.), 

6)  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

4. Przyznanie stypendium socjalnego i jego wysokość zależą od średniego dochodu na osobę w rodzinie 

studenta. 

5. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, którego średni dochód na osobę w rodzinie studenta nie 

przekracza kwoty określonej w § 5 ust. 1. 

6.  Średni dochód, o którym mowa w ust.1 oblicza się, dzieląc udokumentowane dochody członków 

rodziny studenta przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

7. Skład rodziny studenta określa się na podstawie oświadczenia studenta o liczbie osób w rodzinie 

będących we wspólnym gospodarstwie domowym. W skład rodziny żyjącej we wspólnym 

gospodarstwie domowym wchodzą rodzice, opiekunowie prawni, współmałżonek studenta oraz 

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

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 

wiek. Student dokumentuje skład rodziny dołączając do wniosku odpis aktów urodzenia rodzeństwa 

nie pobierającego nauki lub zaświadczenia o pobieraniu nauki przez osoby uczące się i studiujące. 

8. Dokumentowanie wysokości dochodu student dokonuje według poniższych zasad. 

1) Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie zaświadczenia wystawionego 

przez urząd skarbowy za ubiegły rok podatkowy, zawierającego informacje o wysokości: 

a) dochodu, 

b) składek na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu, 

c) należnego podatku. 

Do zaświadczenia z urzędu skarbowego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości składek 

na ubezpieczenie zdrowotne. 

2)  Działalność opodatkowana przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym, od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – na podstawie deklarowanego 

dochodu (załącznik nr 3) oraz zaświadczenia o uzyskanych przychodach z urzędu skarbowego 

za ubiegły rok podatkowy.  

3)  Dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych wg załączonego we wniosku wykazu, dokumentowane są na podstawie 

stosownych zaświadczeń organów dokumentujących wypłaty należnych świadczeń lub 

organów potwierdzających uzyskanie dodatkowych dochodów za ubiegły rok kalendarzowy. 

4) W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się 

o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód 

ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w  hektarach przeliczeniowych 

i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

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

o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381 j.t.). W przypadku uzyskiwania dochodów 

z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.  
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5)  Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane 

w dzierżawę z wyjątkiem: 

a)  oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się 

w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

b) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

c)  gospodarstwa rolnego oddanego 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 oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

6) Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego 

w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8 pkt 5, dochód uzyskany z gospodarstwa 

rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

7)  Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych 

gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony 

czynsz z tytułu dzierżawy. 

8) W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego 

dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń.  

9)  Jeżeli student ma stałe dochody z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, dochody 

z działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, renty, alimentów lub inne, wówczas 

dochody te wlicza się do dochodu na osobę w rodzinie studenta. W przypadku, gdy student  

usamodzielnił się, za podstawę ustalenia wysokości stypendium przyjmuje się 

udokumentowany dochód studenta, małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu 

studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, 

a jeżeli 26 rok życia  przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 

niepełnosprawne bez względu na wiek. 

9.  Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez osoby, o których mowa w § 5, ust. 2, pkt 3: 

1)  w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

i potwierdził ten fakt w złożonych oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących 

przesłanek: 

a)  ukończył 26 rok życia, 

b)  pozostaje w związku małżeńskim, 

c)  ma na utrzymaniu dzieci, o których w § 5, ust. 2, pkt 2, lub 

2)  jeżeli spełni łącznie następujące warunki: 

a)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub 

równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców 

i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

 

§ 6 

 

1. Utrata dochodu w rodzinie studenta ma miejsce, gdy jest spowodowana: 

1)  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

2)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3)  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło, 
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4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 

gospodarstwa rolnego, 

5)  wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zwieszeniem jej 

wykonywania, 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 

do tych świadczeń.  

2. Uzyskanie dochodu w rodzinie studenta ma miejsce, gdy jest spowodowane: 

1)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 

2)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło, 

4)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 

gospodarstwa rolnego, 

5)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

3.  W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod 

opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym 

roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

4.  W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się od 

pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie 

wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

5. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając 

dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 

prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został 

osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 

6.  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich 

ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu 

z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest 

uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 

7. W przypadku gdy dochód rodzin powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do 

stypendium socjalnego świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym 

pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.  

8.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe sytuacje opisane w ust. 1 pkt 1-7 

oraz w ust. 2 pkt 1-6 z podaniem daty od kiedy oraz wysokości utraconego bądź uzyskanego 

dochodu. 

9. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej 

instytucji. 

10. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od 

dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku poprzednim odejmuje się kwotę alimentów 

zapłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania świadczeń. 
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ROZDZIAŁ III 

 STYPENDIA SOCJALNE 

 

§ 7 

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student, którego dochody na jednego członka rodziny nie 

przekraczają kwoty określonej § 5 ust. 1. 

 

§ 8 

 

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego na dany rok akademicki zobowiązany 

jest do złożenia w dziekanacie, w ustalonym terminie, wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

oraz dowodów dokumentujących sytuację materialną oraz stan osobowy jego rodziny lub 

samodzielność finansową (załącznik nr 4). 

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego jest dostępny na stronie internetowej uczelni.  

 

§ 9 

 

Wysokość przyznanego stypendium socjalnego (SS) stanowi różnicę pomiędzy progiem dochodu (PD) 

ustalonego zgodnie z § 5 ust. 1 a średnim dochodem na osobę w rodzinie studenta (D). 

SS = PD - D 

Jeżeli ta obliczona różnica jest dodatnia i mniejsza niż 100 zł, wówczas student otrzymuje minimalne 

stypendium socjalne w wysokości 100,00 zł.  

 

§ 10 

 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać 

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. 

2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać 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. 

3. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie 

innym niż dom studencki zostanie ustalona zarządzeniem rektora w porozumieniu z radą samorządu 

studenckiego, przy czym kwota ta nie może przekraczać średnich miesięcznych kosztów utrzymania 

w domu studenckim. 

4. Ustanie okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powoduje wygaśnięcie prawa do zwiększeń 

stypendium socjalnego, o których mowa w ust. 1 i 2. Student obowiązany jest zawiadomić KS 

o ustaniu okoliczności uzasadniających przyznanie zwiększeń, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 11 

 

1. Studentowi będącemu pełną sierotą spełniającemu warunki do uzyskania stypendium socjalnego 

przysługuje stypendium w wysokości ustalonego dochodu uprawniającego do przyznania 

stypendium. 

2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości dochodu na członka rodziny 

studenta, rektor lub w przypadku przekazania uprawnień działające w jego imieniu komisja 

stypendialna i odwoławcza komisja stypendialne mogą zażądać dodatkowych dokumentów, 

a w przypadku nie uzupełnienia mogą nie przyznać stypendium lub obniżyć jego wysokość. 

3. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian 

mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego student jest obowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie. 

 

ROZDZIAŁ IV 
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 STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 12 

 

1. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych stanowią pomoc finansową dla studentów 

posiadających orzeczenie właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.   

2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia 

niepełnosprawności i ustalana jest przez rektora w uzgodnieniu z radą samorządu studenckiego. 

3. W przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności lub upływu terminu ważności dotychczasowego 

orzeczenia w trakcie roku akademickiego, prawo do nowego stypendium przysługuje od miesiąca, 

w którym złożono wniosek, jeśli wynika z niego, że zmiana orzeczenia obowiązuje od daty złożenia 

wniosku. Natomiast, w przypadku zmiany stopnia niepełnosprawności lub upływu terminu ważności 

dotychczasowego orzeczenia w trakcie roku akademickiego bez zachowania ciągłości posiadania 

orzeczenia o niepełnosprawności w zakresie stopnia niepełnosprawności lub okresu jego trwania 

prawo do nowego stypendium przysługuje od miesiąca, w którym stwierdzono ww. okoliczności. 

 

 

§ 13 

 

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany 

rok akademicki zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie, w ustalonym terminie, wniosku 

o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 5) oraz orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostępny na stronie 

internetowej uczelni. 

 

§ 14 

 

1. Ustala się I, II i III stopień stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, tj.: 

1) I stopień SN I dla studentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

2) II stopień SN II dla studentów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

3) III stopień SN III dla studentów z lekkim stopniem niepełnosprawności.  

2. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2)  częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3)  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 

3.  Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

4. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej 

egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu 

uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
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5) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników. 

 

 

ROPZDZIAŁ V 

 STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

 

§ 15  

 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za 

poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów 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. 

3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może ubiegać się nie wcześniej 

niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane tylko studentom II, III, IV roku 

studiów w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku, dla każdej z form 

studiów  prowadzonych w uczelni, przy czym w tej liczbie stypendia za osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 2% liczby 

studentów danego kierunku. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane tylko jednemu studentowi. 

5. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta (załącznik nr 6). 

6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do  

świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez 

organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków 

strukturalnych Unii Europejskiej.  

7. Średnią ocen oblicza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Ostatnią cyfrę po 

przecinku zaokrągla się w górę jeżeli na trzeciej pozycji jest cyfra o wartości 5 i większej.   

 

§ 16 

 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce przyznawane jest w trzech 

stopniach:  

1) I stopnia – 4,75 – 5,00 

2) II stopnia – 4,50 – 4,74 

3) III stopnia – 4,20 – 4,49 

Kwoty dla poszczególnych stopni zostają uregulowane zarządzeniem rektora w porozumieniu z radą 

samorządu studenckiego. 

2.  Jeżeli na danym kierunku i roku studiów żaden ze studentów nie osiągnął średniej określonej w § 16 

ust. 1 pkt 3, w uzasadnionych okolicznościach rektor lub w przypadku przekazania uprawnień 

działające w jego imieniu komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialne może z własnej 

inicjatywy przyznać stypendium rektora III stopnia dla najlepszego studenta. 

 

§ 17 

 

1.  W przypadku studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów w związku z wysokimi wynikami sportowymi uznaje się następujące osiągnięcia:  

1) reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej – I stopień, 
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2) zdobycie medalu (1, 2 lub 3 miejsce) w imprezach krajowych rangi mistrzostw Polski innych 

niż akademickie – I stopień, 

3) uczestnictwo w rozgrywkach centralnych lig państwowych (I i II liga państwowa) – II 

stopień, 

4) zdobyte medale w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Mistrzostwach Typów Uczelni – 

III stopień, 

5) w innych uzasadnionych przypadkach związanych z reprezentowaniem uczelni – III stopień. 

2. Osiągnięcia wymienione w § 17 ust. 1 pkt 1-5 student musi udokumentować odpowiednimi 

dyplomami, zaświadczeniami z klubu i itp. 

3. Rektor lub w przypadku przekazania uprawnień działające w jego imieniu komisja stypendialna 

i odwoławcza komisja stypendialne w celu zweryfikowania osiągnięć sportowych studenta może 

skonsultować je z kierownikiem studium wychowania fizycznego. 

 

§ 18 

 

1. Za wybitne osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 15 ust. 1, uważa się: 

1) publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej 

krajowym lub publikacje naukowe w formie książki lub rozdziału w książce, 

2) udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi 

ośrodkami akademicki lub naukowymi, 

3) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, 

4) wystąpienia na konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym, 

5) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym, 

6) inne sukcesy naukowe. 

2. Osiągnięcia wymienione w § 18 ust. 1 pkt 1-6 student musi udokumentować odpowiednimi 

dyplomami, zaświadczeniami, opiniami i itp. 

3. Wysokość ww. stypendium regulowana jest zarządzeniem rektora w porozumieniu z radą samorządu 

studenckiego. 

 

§ 19 

 

1. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w § 15 ust. 1, uważa się: 

1) nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym, 

2) wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, 

3) udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym 

ośrodkiem akademickim lub kulturalnym, 

4) autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, 

5) inne sukcesy artystyczne. 

2. Osiągnięcia wymienione w § 19 ust. 1 pkt 1-5 student musi udokumentować odpowiednimi 

dyplomami, zaświadczeniami, opiniami i itp. 

3. Wysokość ww. stypendium regulowana jest zarządzeniem rektora w porozumieniu z radą samorządu 

studenckiego. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 ZAPOMOGI 

 

§ 20 

 

1. Zapomogę przyznaje rektor lub w przypadku przekazania uprawnień działające w jego imieniu 

komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialne na wniosek studenta, który udokumentował 

potrzebę jej przyznania. 

2. Wniosek o przyznanie zapomogi jest dostępny na stronie internetowej uczelni (załącznik nr 7). 

3. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo z przyczyn 

losowych znalazł się w trudnych warunkach materialnych. 
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4. Za przypadki losowe uznaje się w szczególności: 

1) poważną chorobę studenta jego dziecka lub małżonka, 

2) poważną chorobę członka najbliższej rodziny (pozostającego we wspólnym gospodarstwie 

domowym) w znaczący sposób wpływającej na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny 

studenta, 

3) nieszczęśliwy wypadek studenta, 

4) śmierć członka najbliższej rodziny, 

5) inne zdarzenia losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta. 

5. Wysokość jednorazowej zapomogi nie może być wyższa niż 75% najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu 

nauczycieli akademickich państwowych uczelni zawodowych. 
 

 

ROZDZIAŁ VII 

 ZWROT  NIENALEŻNIE  POBRANYCH  ŚWIADCZEŃ 
 

§ 21 

1.  Student, który pobrał nienależnie świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany do ich zwrotu. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się: 

1) świadczenia określone w § 2 ust 1 pkt 1-4 przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych 

zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd 

przez osobę pobierającą te świadczenia. 

2) sytuację, w której student pobrał świadczenia mimo utraty prawa do nich. 

3. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

4.  Na wniosek studenta rektor może odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty nienależnie 

pobrane świadczenia, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji 

finansowej studenta. 
 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

 

Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się do studentów nie będących obywatelami polskimi chyba, 

że oddzielne przepisy stanowią inaczej. 

 

§ 23 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia zarządzeniem Rektora PWSZ w  Sulechowie  

nr 04a/15/19 z dnia  30 września 2015 r. 

Regulamin został uzgodniony przez  RSS – Uchwała z dnia 30.09.2015 roku nr 5/2015. 
 

 

Sulechów, 30.09.2015 r. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 

WZÓR 
 

 ............................................................................  Sulechów, ……...........................................  rok 
/nazwisko i imię, rok urodzenia/ 

 

 ............................................................................   
/imię ojca i matki/ 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

Rok studiów ....., grupa ….., nr albumu .............  

 w Sulechowie 

Kierunek   ...........................................................  

 

Forma studiów  ...................................................  

 

 ............................................................................  
/adres stałego miejsca zamieszkania/ 

 

Tel.  .....................................................................  

 

 

Wniosek o przedłużenie wypłaty stypendium na czas praktyk 

w roku akademickim ….…. / ….…. 

 

 

1. Wnioskuję o przedłużenie wypłaty stypendium (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

stypendium socjalnego  

zwiększenia stypendium socjalnego 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
 *
 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

* dotyczy studentów studiów stacjonarnych 

 

 

  ......................................................................................  
  /data i czytelny podpis studenta/ 
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
/wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

Okres realizacji praktyki: od …………….………………….. do  .......................................................................  

 

 

Rodzaj i kwota otrzymywanego stypendium: 

 

Forma świadczenia Kwota Uwagi 

stypendium socjalne   

zwiększenie stypendium socjalnego 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 

  

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych   

stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

  

 
Wyrażam / nie wyrażam

*
 zgodę(y) na przedłużenie wypłaty ww. świadczeń o jeden miesiąc. 

 

 ........................................   ............................................................................  
 /data/  /podpis/  

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK  Nr 2 

WZÓR 
 

 

 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 – j.t., art. 184 ust. 

7) oświadczam, że nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. 

 

 

  ......................................................................................  
 /data i czytelny podpis studenta/ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR 

 
 .............................................................  
 /nazwisko i imię/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY 

ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM 

PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH 

PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU ………  – do celów stypendialnych 
 

 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ……………….. uzyskałem/am dochód z działalności opodatkowanej 

w formie (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

 ryczałtu ewidencjonowanego 

 karty podatkowej 

1.  Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2 – 4 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 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 .............................................................   .................................................................................  
 /miejscowość, data/   /podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 

WZÓR 

 
 ............................................................................  Sulechów, ……...........................................  rok 
/nazwisko i imię, rok urodzenia/ 

 

 ............................................................................   
/imię ojca i matki/ 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

Rok studiów ....., grupa ….., nr albumu .............  

 w Sulechowie 

Kierunek   ...........................................................  

 

Forma studiów  ...................................................  

 

 ............................................................................  
/adres stałego miejsca zamieszkania/ 

 

Tel.  .....................................................................  

 

Wniosek o udzielenie stypendium socjalnego 

na rok akademicki ….…. / ….…. 

 

2. Wnioskuję o przyznanie pomocy materialnej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

stypendium socjalnego  

zwiększenia stypendium socjalnego 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
*
 

* dotyczy studentów studiów stacjonarnych 

 

3. Równolegle studiuję / ukończyłem (am) studia:  ...................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
(nazwa uczelni, kierunek, system studiów, rok studiów / rok ukończenia) 

4. Wykaz członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

Rok 

urodzenia 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Uwagi 

1.  

1 

  wnioskodawca  

2.  

2 

    

3.  

3 

    

4.  

4 

    

5.  

5 

    

6.  

6 

    

7.  

7 

    

8.  

8 

    

 



 17 

5. Wykaz dołączonych załączników dokumentujących uzyskany dochód w rodzinie studenta (właściwe 

zaznaczyć znakiem „X”):  

4.1.  dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

ogólnych: 

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

4.2.  dochód z działalności opodatkowanej w formie: 

  ryczałtu ewidencjonowanego 

  karty podatkowej 

4.3. dochód w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu: 

  alimenty (kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię 

odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej 

przez sąd ugody zawartej przed mediatorem) 

  fundusz alimentacyjny 

  zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów 

zasądzonych wyrokiem sądu 

  zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 

4.4.  inne dochody: 

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

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

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

  
6. Wyjaśnienie studenta studiów stacjonarnych starającego się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego 

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: 

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

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

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

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

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

Składając niniejszą deklarację oświadczam, iż dokumenty o dochodzie zostały złożone na podstawie prawdziwych 

danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz że zapoznałem(am) się z Szczegółowym regulaminem ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Sulechowie.  

Oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej stosownie do art. 233 § 1 kk 

i przepisów kc. 

 

  ......................................................................................  
  /data i czytelny podpis studenta/ 

Wykaz źródeł dochodów podlegających ujawnieniu przy ubieganiu się o stypendium socjalne – wyciąg z ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013.1456 – j.t.): 
a) przychody podlegające opodatkowaniu 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.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, 

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i 

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

– 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 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, 
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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 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, 

– 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 

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, 

– 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.2014.1502 j.t.), 

– 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, 

– 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, 

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki 

na ubezpieczenia społeczne, 

– alimenty na rzecz dzieci, 

– 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.2014.1852 j.t.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz.U.2014.715 j.t.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z 

pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

– 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, 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t.), 

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej 

w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

– ekwiwalenty pieniężne 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 Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: 

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 oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

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

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2004.256.2572 j.t) 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; 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia student/ 
 

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

/nazwisko i imię studenta, nr albumu/ 

 

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

/adres zamieszkania, nr telefonu/ 

 

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

/nazwisko i imię właściciela konta/ 

 

Bank/Odział  ................................................................................................................................................................................................................  

                          

/nr konta/ 

 

  ...............................................................................................  
  /czytelny podpis studenta/ 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

7. Ustalenie dochodu rodziny studenta, żyjącego we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 
Lp. Stopień 

pokrewieństwa 

Dochód 

za ………. rok 

Dochód utracony 

w ……….  roku 

Dochód uzyskany 

w …...… roku 

Uwagi 

1 wnioskodawca     

2      

3      

4      

5      

6      

Łączny dochód  rodziny za 

……..… rok: 

  

Liczba  osób w  rodzinie 

studenta: 

  

Miesięczny dochód na osobę 

w rodzinie studenta: 

  

Przyznane stypendium 

socjalne w kwocie: 

   

     ____________     –   próg stypendium  

 

-   _____________   –   miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta 

 

=  _____________ –    kwota przyznanego stypendium socjalnego 

 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu 

zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie 

innym niż dom studencki w kwocie: 

  

 
  

 .............................................................   ......................................  
 /obliczył(a)/   /data/ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5  WZÓR 
 ............................................................................  Sulechów, ……............................................... rok 
/nazwisko i imię, rok urodzenia/ 

 

 ............................................................................   
/imię ojca i matki/ 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

Rok studiów ....., grupa ……., nr albumu ..........  

 w Sulechowie 

Kierunek   ...........................................................  

 

Forma studiów  ...................................................  

 

 ............................................................................  
/adres stałego miejsca zamieszkania/ 

 

Tel.  .....................................................................  

 

Wniosek o udzielenie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

na rok akademicki  …..… / …..…. 

 

1. Wnioskuję o przyznanie pomocy materialnej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  

2. Równolegle studiuję / ukończyłem (am) studia:  ...................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
(nazwa uczelni, kierunek, system studiów, rok studiów / rok ukończenia) 

3. Posiadany stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu: 

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

4. Termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności: 

do dnia  ...................................................................................................................................................................  

 

Składając niniejszą deklarację oświadczam, iż dokumenty zostały złożone na podstawie prawdziwych danych zgodnie 

ze stanem faktycznym oraz że zapoznałem(am) się z Szczegółowym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Sulechowie.  

Oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej stosownie do art. 233 § 1 kk 

i przepisów kc. 

  ......................................................................................  
  /data i czytelny podpis studenta/ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

/wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

Rodzaj i kwota przyznanego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:  ........................................................  

........................................ ..........  
 /data i czytelny podpis/  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia student/ 
 

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

/nazwisko i imię studenta, nr albumu/ 

 

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

/adres zamieszkania, nr telefonu/ 

 

Bank/Odział  .................................................................   Nazwisko i imię właściciela konta:  ...............................................................................  

                          

/nr konta/ 

  ...............................................................................................  
  /czytelny podpis studenta/ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 WZÓR 
 ............................................................................  Sulechów, ……............................................... rok 
/nazwisko i imię, rok urodzenia/ 

  

Rok studiów ......, grupa ……, nr albumu ..........  

  

Kierunek   ...........................................................    

 

Forma studiów  ...................................................  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

 

 ............................................................................  w Sulechowie 
/adres stałego miejsca zamieszkania/ 

 

Tel.  .....................................................................  
 

 

Wniosek o udzielenie stypendium rektora dla najlepszych studentów  

na rok akademicki  ……… / …...…. 

 
1. Wnioskuję o przyznanie pomocy materialnej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

stypendium rektora dla najlepszych studentów 

2. Równolegle studiuję / ukończyłem (am) studia:  ...................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
(nazwa uczelni, kierunek, system studiów, rok studiów / rok ukończenia) 

3.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów w związku z wysoką średnią z dwóch ostatnich zaliczonych 

semestrów (właściwe zaznaczyć znakiem „X”):  

 

I stopnia – 4,75 – 5,00  ......................................................................................  
  /wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

II stopnia – 4,50 – 4,74  ......................................................................................  
  /wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

III stopnia – 4,20 – 4,49  ......................................................................................  
  /wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

 

4.  Osiągnięcia studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w związku z wysokimi wynikami sportowymi (właściwe zaznaczyć znakiem „X”):  

reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej 

zdobycie medalu (1, 2 lub 3 miejsce) w imprezach krajowych rangi mistrzostw Polski innych niż 

akademickie 

uczestnictwo w rozgrywkach centralnych lig państwowych ( I i II liga państwowa) 

zdobyte medale w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych i Mistrzostwach Typów Uczelni 

w innych uzasadnionych przypadkach związanych z reprezentowaniem uczelni 
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5. Osiągnięcia studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w związku z wybitnymi sukcesami naukowymi (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym 

lub publikacje naukowe w formie książki lub rozdziału w książce 

udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi 

ośrodkami akademicki lub naukowymi 

autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego 

wystąpienia na konferencjach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym 

nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym 

inne sukcesy naukowe 

6. Osiągnięcia studentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w związku z wybitnymi sukcesami artystycznym (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym 

wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne 

udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym 

ośrodkiem akademickim lub kulturalnym 

autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego 

inne sukcesy artystyczne 

Składając niniejszą deklarację oświadczam, iż dokumenty zostały złożone na podstawie prawdziwych danych zgodnie 

ze stanem faktycznym oraz że zapoznałem(am) się z Szczegółowym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Sulechowie.  

Oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej stosownie do art. 233 § 1 kk 

i przepisów kc. 

  ............................................................................  
  /data i czytelny podpis studenta/ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – w związku z wysoką średnią z dwóch ostatnich zaliczonych 

semestrów: 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - za wybitne osiągnięcia sportowe: 

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

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

 .............................................................................................................................................................................................  
 /opinia kierownika studium wychowania fizycznego/ 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - za wybitne osiągnięcia naukowe: 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - za wybitne osiągnięcia artystyczne: 

Stopień i kwota przyznanego stypendium:  .........................................................................................................................  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia student/ 
 ..................................................................................................................................................................................................................................................  

/nazwisko i imię studenta, nr albumu/ 

 

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

/adres zamieszkania, nr telefonu/ 

 

Bank/Odział  ......................................................................   Nazwisko i imię właściciela konta:  .......................................................................................  

                          

 /nr konta/ 

 /czytelny podpis studenta/ .....................................................................  
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 WZÓR 
 ............................................................................  Sulechów, ……............................................... rok 
/nazwisko i imię, rok urodzenia/ 

  

Rok studiów ...., grupa ……, nr albumu ............  

  

Kierunek   ...........................................................   

 

Forma studiów  ...................................................  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

 

 ............................................................................  w Sulechowie 
/adres stałego miejsca zamieszkania/ 

 

Tel.  .....................................................................  
 

 

Wniosek o udzielenie zapomogi  

w roku akademickim  ……… / …...…. 

 
1. Wnioskuję o przyznanie pomocy materialnej w formie (właściwe zaznaczyć znakiem „X”): 

zapomogi  

2. Równolegle studiuję / ukończyłem (am) studia:  ...................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
(nazwa uczelni, kierunek, system studiów, rok studiów / rok ukończenia) 

3.  Przyczyny, które skłaniają mnie do wystąpienia o zapomogę: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................  
Składając niniejszą deklarację oświadczam, iż dokumenty zostały złożone na podstawie prawdziwych danych zgodnie 

ze stanem faktycznym oraz że zapoznałem(am) się z Szczegółowym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Sulechowie.  

Oświadczenie składam uprzedzony o odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej stosownie do art. 233 § 1 kk 

i przepisów kc. 

  ..................................................................  
  /data i czytelny podpis studenta/ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/wypełnia student/ 
 

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

/nazwisko i imię studenta, nr albumu/ 

 

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

/adres zamieszkania, nr telefonu/ 

 

Bank/Odział  .................................................................   Nazwisko i imię właściciela konta:  ...............................................................................  

                          

/nr konta/ 

 /czytelny podpis studenta/ ..........................................................  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

/wypełnia pracownik Dziekanatu/ 

  

 

W bieżącym roku akademickim student(ka) otrzymał(a) / nie otrzymał(a)
*
 zapomogę(i): 

 

1.  .........................................................................................................................................................................................  
(data otrzymania, w jakiej wysokości) 

 

2.  ............................................................................................................................................................................................................  

(data otrzymania, w jakiej wysokości) 

 

Proponuje przyznać zapomogę w wysokości:  ....................................................................................................................  

 

 ........................................   ........................................................  
 data  podpis  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


