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ZARZĄDZENIE NR 15/2016 
 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie  

nr 34/2014 z 29 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia  

w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego 

im. Bronisława Czecha w Krakowie 
 

Na podstawie art. 66 oraz 173, 186 i 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) w porozumieniu z Uczelnianą Radą 

Samorządu Studenckiego i Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządzam co 

następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów 

Akademii Wychowania fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2014 w § 9 po pkt 10) zmianie ulega zapis oznaczony 

symbolem */, który otrzymuje brzmienie o następującej treści: 

„*/ - warunkiem naliczenia punktów jest udział w minimum 50% zawodów AMM  

w danej dyscyplinie.” 

W załączniku nr 1 do Regulaminu § 13 otrzymuje brzmienie: 

1. „Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:  
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich ‐ doktorantowi, który osiągnął bardzo 

dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. Stypendium może 

otrzymać do 20% doktorantów z najlepszymi wynikami przyjętymi na pierwszy 

rok studiów wg listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego;  
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich ‐ doktorantowi, który znalazł 

się w grupie do 25 % najlepszych doktorantów na danym roku i który w roku 

akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące 

warunki;  
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów i zaliczeń objętych 

programem studiów doktoranckich – średnia ocen z zaliczeń i egzaminów za 

poprzedni rok akademicki nie niższa niż 4,5 punktowana wg skali: 

 5,00 – 4,90  - 10 pkt; 

 4,89 – 4,80  -   8 pkt; 

 4,79 – 4,70  -   6 pkt; 

 4,69 – 4,60  -   4 pkt; 

 4,59 – 4,50  -   2 pkt; 
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b) udokumentował osiągnięcia naukowe punktowane wg poniższej skali: 

 pełnotekstowe publikacje w czasopismach, książkach i monografiach 

(recenzowanych):  

- z listy filadelfijskiej  - 15 pkt; 

- z listy ministerialnej  -  7 pkt; 

- pozostałe obcojęzyczne  -   5 pkt; 

- pozostałe polskojęzyczne -   2 pkt; 

 publikacje naukowe w czasopismach, książkach (nierecenzowanych) - 1 pkt. 

Wymagana jest kserokopia publikacji (dla doktorantów II i III roku), natomiast dla 

doktorantów IV roku dopuszcza się wyjątkowo zaświadczenie o przyjęciu publikacji do 

druku, 

 czynny udział w konferencjach naukowych (prezentacja ustna, plakat): 

- zagranicznych międzynarodowych - 6 pkt; 

- krajowych międzynarodowych  - 4 pkt; 

- krajowych     - 2 pkt. 

Konferencja „krajowa międzynarodowa” musi spełniać wszystkie poniższe warunki: 

 streszczenie w wybranym języku obcym (6 języków oficjalnych ONZ – angielski, 

francuski, rosyjski, hiszpański, chiński, arabski oraz niemiecki); 

 komunikaty i certyfikaty uczestnictwa informujące o konferencji w języku obcym; 

 minimum 1/3 czynnych uczestników z zagranicy - na podstawie programu konferencji 

(afiliacja instytucji zagranicznej). 

Wymagane jest przedstawienie opublikowanego streszczenia wystąpienia lub listę 

prelegentów i certyfikatu uczestnictwa w konferencji. Do stypendium brane będą pod 

uwagę maksymalnie dwa wystąpienia podczas jednej konferencji. Praca opublikowana  

w materiałach pokonferencyjnych lub suplemencie czasopisma (z wyjątkiem czasopisma  

z listy filadelfijskiej) nie jest podstawą do ubiegania się o przyznanie punktów na 

podstawie § 13, ust. 1, podpunkt 2b), 

c) działalność popularyzatorska treści naukowych (felietony, wywiady, artykuły  

w czasopismach i portalach internetowych, itp.) - maksymalnie – do 5 pkt; 

d) szczególne wyróżnienie w działalności dydaktycznej (pomoc w przeprowadzeniu 

i ocenie zaliczenia lub egzaminu itp.) – do 3 pkt  

Podstawą do ubiegania się o przyznanie punktów jest sprawozdanie roczne składane przez 

doktoranta i potwierdzone przez opiekuna naukowego/promotora. 

e) postęp w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: 

 brak postępu – 0 pkt; 

 sformułowanie problemu badawczego – 1 pkt; 

 analiza literatury przedmiotu – 2 pkt; 

 realizacja badań pilotażowych – 3 pkt; 

 otwarcie przewodu doktorskiego – 5 pkt; 

 realizacja badań właściwych – 6 pkt; 

 realizacja rozprawy doktorskiej (opracowanie wyników, opracowanie części 

merytorycznej pracy itp.) – 7 pkt. 
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Punkty za poszczególne etapy przygotowania rozprawy doktorskiej mogą być przyznane 

jednorazowo w ciągu trwania studiów doktoranckich. Punkty nie sumują się i mogą być 

przyznane tylko za jeden etap w danym roku akademickim.  
2. W przypadku doktorantów drugiego roku pod uwagę brane będą także osiągnięcia 

zdobyte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego a przed rozpoczęciem I semestru 

I roku studiów doktoranckich.  
3. Dla doktorantów wpisanych na IV rok studiów dodatkowym wymogiem oprócz 

wymienionych w pkt. 2) jest otwarcie przewodu doktorskiego.   
4. Komplet dokumentów potwierdzających osiągnięcia o których mowa w ust. 1 

doktorant winien złożyć do Kierownika Studium Doktoranckiego w terminie do  

30 września. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu.  
5. Za 100% doktorantów, z którego oblicza się procent najlepszych doktorantów 

przyjmuje się liczbę wszystkich doktorantów, którzy zostali wpisani na dany rok 

akademicki do dnia 10 października każdego roku.  
6. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest przez Rektora na rok 

akademicki.  
7. Warunkiem ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów na dany rok 

akademicki jest:  
1) terminowe zaliczenie poprzedniego roku z którego wyliczana jest średnia ocen; 

2) uzyskanie pełnej rejestracji na następny rok akademicki.  
8. Rok akademicki winien być zamknięty w terminie i na zasadach określonych przez 

Dziekana.  
9. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów ustala procent 

doktorantów na każdym roku studiów otrzymujących stypendium dla najlepszych 

doktorantów, liczbę progów oraz wysokość stypendium dla każdego progu na każdy 

rok akademicki najpóźniej do dnia 30 października każdego roku.  
10. W przypadku, gdy na granicy odcięcia z listy rankingowej znajduje się więcej niż 

jedna osoba z tą samą liczbą punktów, dziekan może podjąć decyzję na korzyść osób  

z tą samą liczbą punktów, w zależności od posiadanych środków przeznaczonych na 

stypendia, lub pomniejsza się przedział o tę liczbę osób.  
11. Stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być przyznane za rok powtarzany 

lub w przypadku przedłużenia okresu studiów ponad okres zgodny z planem.  
12. Zasady obliczania średniej ocen oraz przedmioty, które bierze się pod uwagę do 

obliczania średniej ocen dla celów stypendialnych określa Dziekan przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

§ 2 

 

1. W załączniku nr 7 do Regulaminu ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

,,zaświadczenie z urzędu skarbowego, członków rodziny studenta i studenta 

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki zawierające informacje  
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o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu  

i należnego podatku. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do regulaminu,  

w przypadku łącznego rozliczania się rodziców studenta z osiągniętego dochodu, 

student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenie każdego z nich”. 

2. W załączniku nr 7 do Regulaminu ust 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:  

,,dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku 

uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki  

Załącznik nr 16‘’. 

3. W załączniku nr 7 do Regulaminu ust 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:  

,,dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz 

liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty”. 

 

§ 3 

 

1. W załączniku nr 8 do Regulaminu § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,Dochód rodziny, to suma dochodów członków rodziny, po odliczeniu kwot 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób do których zalicza się: 

1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 

30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne. 

2. Deklarowane dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek 

dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

3. 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, 

 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny 

określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
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 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 Radą 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 (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1502, z późn. zm.), 

 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, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te 

uzyskały dochód, 
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 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. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), stypendia 

doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) stypendia 

sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 (tj. Dz. U. z 2014,poz. 191, 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 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, 

 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 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, 

 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
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 świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, 

 świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 

2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  

z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693), 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca  

1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361,  

z późn. zm.), 

 świadczenie rodzicielskie, 

 zasiłek macierzyński o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników’’. 

2. W załączniku nr 8 do Regulaminu w § 4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

,,Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny zaświadczenia z urzędu skarbowego  

o przychodach podlegających opodatkowaniu na zasadach  określonych w art. 27, 30b, 

30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(tj. 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. Wzór zaświadczenia określa Załącznik nr 13,’’. 

3. W załączniku nr 8 do Regulaminu w § 4 ust. 2 pkt 21) otrzymuje brzmienie: 

,,dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w przypadku 

uzyskiwania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki 

Załącznik nr 16’’. 

4. W załączniku nr 8 do Regulaminu w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się utratę dochodu 

spowodowaną: 

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, 

renty rodzinnej lub renty socjalnej, 

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), 

6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

7) utratą zasadzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych  

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, 

8) utrata świadczenia rodzicielskiego, 
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9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ‘’. 

5. W załączniku nr 8 do Regulaminu w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uzyskanie dochodu 

spowodowane: 

1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia  

2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, 

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, 

7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach  

o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym”. 

6. W załączniku nr 8 do Regulaminu w § 7 ust. 4 pkt.1) otrzymuje brzmienie: 

,,zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód 

opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych 

w art.27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z wyjątkiem działalności 

pozarolniczej,”. 

7. W załączniku nr 8 do Regulaminu w § 7 ust. 4 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

,,zaświadczeniem z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu  

z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia  

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361,  

z późn. zm.),’’. 

 

§ 3 

 

Zmienia się Załączniki nr 6, 10 i 13, które stanowią Załączniki 1, 2 i 3 do niniejszego 

zarządzenia oraz wprowadza się Załącznik nr 4, który będzie Załącznikiem nr 16 do 

zarządzenia Rektora nr 34/2014. 
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§ 4 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku. 

2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 34/2014 z 29 września 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia w życie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 

doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie pozostają 

bez zmian. 

 

 

                 REKTOR 

 

       Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2016 z 17 czerwca 2016 roku 
Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla  

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

do Zarządzenie Rektora Nr 34/2014 z 29 września 2014 roku  
 

Rok akademicki: 20…./20.....  

Data wpłynięcia: ......./ ......./20.... r.  

Podpis osoby przyjmującej: ......................................… 

Adnotacje: .....................................................................  
Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów 

 

Kraków, dnia ……….. 

REKTOR 
........................................................................

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

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

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

 
Nazwisko .........................................Imię………………….. Nr albumu ............…....  

Nr PESEL1…………………   Obywatelstwo: ………………….  Adres zamieszkania: kod pocztowy…….       

Miejscowość …..........………………….  

Ulica ………………… nr domu …... lokal ….… telefon: …………....    

adres email ............................................. 

Wpisany(-a) na rok studiów    …….     Semestr studiów …….  Stypendium za wyniki w nauce otrzymywałem (-am) 

przez …...    semestrów*.      Wnoszę o przyznanie stypendium.  Średnia ocen za ostatni rok studiów wynosi:2 ……     

Otwarty przewód doktorski:3   Tak            Nie  

Uzyskane osiągnięcia w ubiegłym roku akademickim: 4 

L.p. Osiągnięcia naukowe Wynik/ilość Liczba pkt. 

uzyskanych 
1. Średnia ocen w poprzednim roku akademickim             (2-10 pkt)   

2. Osiągnięcia naukowe: 

2 a. Pełnotekstowe publikacje naukowe w czasopismach, książkach i monografiach: 

 Recenzowanych z listy filadelfijskiej                (15 pkt)   

 z listy ministerialnej                 (7 pkt)   

 pozostałe obcojęzyczne            (5 pkt)   

 pozostałe polskojęzyczne          (2 pkt)   
 Nierecenzowanych                                                   (1 pkt)   

2 b. Czynny udział w konferencjach naukowych (prezentacja ustna, plakat): 

  Zagranicznych międzynarodowych   (6 pkt)   
  Krajowych międzynarodowych         (4 pkt)   
  Krajowych                                        (2 pkt)   

2 c. Działalność popularyzatorska (treści naukowych)              (do 5 pkt)   
2 d. Szczególne wyróżnienie się w działalności dydaktycznej* 

(od 1 do 3 pkt) 
  

2 e. Postęp w przygotowaniu pracy doktorskiej **   
 sformułowanie  problemu badawczego                            (1 pkt)   
 analiza literatury przedmiotu                                            (2 pkt)   
 realizacja badan pilotażowych                                         (3 pkt)   
 otwarcie przewodu doktorskiego                                     (5 pkt)     
 realizacja badań właściwych                                           (6 pkt)   
 realizacja rozprawy doktorskiej                                       (7 pkt)   
3. SUMA PUNKTÓW:  

*Wypełnia i podpisuje opiekun naukowy/promotor, weryfikowane na podstawie sprawozdania rocznego 

** Punkty nie sumują się i mogą być przyznane tylko za jeden etap w danym roku akademickim 
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Proszę o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy  

                          

 

 

 

........……………………             …………………………………..… 
Data        Własnoręczny podpis doktoranta  
 

Decyzja rektora/komisji stypendialnej*  

Przyznano* stypendium dla najlepszych doktorantów na ............... miesięcy w wysokości ________ -

(słownie: ________________________________________________________)  

Nie przyznano z powodu* …….............................................................................................................. 

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

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

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

 
Data ........................................................... ……………………………………………………………………….. 

                                                                (Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej)  

*) Niepotrzebne skreślić. 
1 

W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu). 
2 

Wypełnia dziekanat. 
3 Otwarcie przewodu jest wymagane w przypadku studentów wpisanych na IV rok studiów  
4 

Wpisać liczbę punktów w kol. „liczba pkt. przyznanych”. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2016 z 17 czerwca 2016 roku  
Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

Zarządzenie Rektora Nr 34 z 2014roku 

 

 

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

(imię i nazwisko członka rodziny) 

Nr PESEL:………………….…….. 

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM 

OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM 

W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ....………. uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości  

................... zł ..….. gr. .......... z tytułu: 

1) gospodarstwa rolnego*) _………………………. zł (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych…………….);  

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

4) ........................................................................................................................ 

 

 

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

zapoznałem się z treścią pouczenia na odwrocie strony.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi 

w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia  

i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej złożonego przez studenta/doktoranta AWF w Krakowie  

- członka mojej rodziny. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych. 

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

    (miejscowość, data )       (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
*) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki x kwota miesięcznego 

dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 

 
Pouczenie 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym  

(art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz.114, z późn. zm.): 

 

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

 deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radą Ministrów, 

 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 
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przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

 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 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 (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502,  

z późn. zm.), 

 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, 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. Nr 65, poz. 595 z późn. zm. ), stypendia doktoranckie określone  

w art., 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), stypendia 

sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2014 r.   

poz. 191, 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 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 Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu 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 wypłacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

 świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji  

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 693) 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27 ust. 8-10 ustawy z 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.),’’ 

 świadczenie rodzicielskie, 

 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/2016 z 17 czerwca 2016 roku  
Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

do Zarządzenia nr 34 z 2014 roku 

 
 

ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY 

PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA 

ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, 30e i 30f USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.  

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 

 

 
Numer zaświadczenia 

 

   
DANE PODATNIKA 

 

                          
Numer PESEL  1)  

Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 
 

 
DANE  MAŁŻONKA  2) 

 

                          
Numer PESEL    1) 

Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 

 

 
W roku podatkowym………………………………………………………………….. 

1)    dochód 3)  wyniósł………………………………………zł……………gr, 

2)    podatek należny wyniósł ………………………………..zł……………gr, 

3)    składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły…………….zł….gr. 

 

 

 

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

(pieczęć urzędowa)                                                               (podpis, z podaniem imienia, 

                                                                                         nazwiska i stanowiska służbowego) 

 

 

 

 

 
1)       W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców należy podać serię i numer dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
2)       Wypełnić w przypadku łącznego rozliczania się małżonków z osiągniętego dochodu. 
3)       Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne oraz bez pomniejszenia o należny podatek dochodowy. 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/2016 z 17 czerwca 2016 roku  
Załącznik nr 16 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

do Zarządzenia 34 z 2014 roku 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Imię i nazwisko członka rodziny 

 

 

 

Oświadczam, że dochód uzyskany za rok …………………………………………………………  
     (należy wpisać rok kalendarzowy poprzedzający bieżący rok akademicki) 

 

 

był osiągany przez ……………………………………………………………………… 
    (należy wpisać liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany) 

 

 

 

 

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

oświadczenia. 

 

 

 

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

 (miejscowość, data)    (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

* oświadczenie składają osoby, które osiągały dochody w roku kalendarzowym, poprzedzającym bieżący rok 

akademicki, czyli rok akademicki, w którym starają się o świadczenia. 

 

 


