
Załącznik nr 2  
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. (w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Nr 11/2013 
z dnia 22 marca 2013 r.) 
 

- WZÓR –  
 

 
Imię i nazwisko …………………………………………. 

Nr albumu ………………………………………………. 

Kierunek studiów1 ……………………………………….. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.):  
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

świadczenia pomocy materialnej dla studentów tylko na jednym, wskazanym przez 
studenta kierunku studiów. 

2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim 
kierunku studiów, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują, 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. 
 

 W związku z powyższym - świadomy odpowiedzialności prawnej - oświadczam, że: 
1) jestem / nie jestem1 studentem więcej niż jednego kierunku studiów, 
2) nie pobieram świadczeń pomocy materialnej2 dla studentów na innym kierunku 

studiów, w tym także w innej szkole wyższej,  
3) zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować uczelnię o każdej zmianie okoliczności, 

o których mowa w pkt 2, 
4) ukończyłem/-am uprzednio studia wyższe:  

 - pierwszego stopnia   TAK □  NIE □ 

 - drugiego stopnia   TAK □  NIE □ 
 - jednolite magisterskie  TAK □  NIE □ 

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

Miejscowość i data             Podpis studenta 

                                                 
1 Należy wpisać kierunek studiów, na którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej dla 
studentów. 
2 Przez świadczenia pomocy materialnej rozumie się stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendium ministra za 
osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe. 



 
Załącznik nr 3 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 
czerwca 2011 r. (w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 25 września 2017 r.) 
 
                                                                                         WZÓR 

Data złożenia wniosku ____-____-____ 
    (wypełnia Dziekanat) 
        

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO* / STYPENDIUM SOCJALNEGO ZWIĘKSZONEGO Z TYTUŁU 

ZAKWATEROWANIA W DOMU STUDENCKIM LUB OBIEKCIE INNYM NIŻ DOM STUDENCKI* 
 

na rok akademicki .............................. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
__________________________________________ _________ 
imię i nazwisko rok studiów 
__________________________________________ 
kierunek, poziom kształcenia i forma studiów Do Dziekana 
__________________________________________ Wydziału ……………………………………… 
adres stałego zamieszkania Krakowskiej Akademii 
___________________________________ im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
numer albumu 
__________________________________________ 
nr telefonu 
__________________________________________ 
numer rachunku bankowego 
 
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób (wyjaśnienie na drugiej stronie): 
 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy lub nauki 
/inne źródła utrzymania/ 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

 
Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka mojej rodziny wyniósł w poprzednim roku kalendarzowym 
............................. złotych, a po odliczeniu dochodu utraconego i wliczeniu dochodu uzyskanego..................... złotych 
  
Świadomy odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej i dyscyplinarnej) za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że 
wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, są 
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 
Dodatkowe uzasadnienie wniosku: 
 
 
 
 
 
 

………………………………                                   
 Podpis wnioskodawcy 
 



 
POUCZENIE DLA WNIOSKODAWCY 

 
O stypendium socjalne może się ubiegać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego przeciętny miesięczny 

dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedni nie przekroczył dochodu ustalanego co roku przez Rektora w porozumieniu 

z właściwym organem Samorządu Studentów. 

Zgodnie z przepisami do rodziny studenta zalicza się:  1) studenta, 2) małżonka studenta, 3) 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, 4) rodziców (opiekunów prawnych) 

studenta, 5) będące na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) studenta: 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. 

Student nie wykazuje dochodów rodziców, ani pozostających na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli złożył oświadczenie, że nie 

prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek: 

1) ukończył 26. rok życia, 2) pozostaje w związku małżeńskim, 3) ma na utrzymaniu dziecko, 4) osiągnął pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej. 

Student nie wykazuje dochodów rodziców oraz pozostających na ich utrzymaniu dzieci, także w przypadku, gdy spełnione są 

łącznie następujące warunki: 

1) student lub jego małżonek wykazał przez złożenie stosownych dokumentów, że posiadał w ostatnim roku podatkowym oraz 

posiada obecnie stałe źródło dochodu (np. umowa o pracę, renta, alimenty, cykliczne umowy zlecenie lub o dzieło, 

dochody z działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego), 

2) miesięczny dochód netto studenta lub jego małżonka w ostatnim roku podatkowym oraz w bieżącym roku podatkowym nie 

jest mniejszy niż 930,35 zł, 

3) student nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich. 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i spełniający warunki do otrzymania stypendium 

socjalnego może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 

obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub 

w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Zwiększona wysokość stypendium socjalnego przysługuje także z tytułu 

zamieszkiwania studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki z niepracującym małżonkiem lub 

dzieckiem studenta. 

 

 

Adnotacje dziekanatu: 

 

Potwierdzam kompletność wymaganych załączników i sprawdzenie średniego dochodu netto w rodzinie wnioskodawcy, który 

wynosi  ................................  zł. 

Student posiada uregulowany status studenta i nie przebywa na długoterminowym urlopie od zajęć - TAK / NIE1. 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 

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

                                    Pieczątka i podpis pracownika dziekanatu 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 4 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. (w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Nr 41/2017 
z dnia 25 września 2017 r.) 
 

- WZÓR – 
 

 
 
 
Nazwa i adres organu podatkowego 

 
………………………………………. 

Miejscowość i data              
 
 

ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 
o wysokości dochodów 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 
 

 
Nr zaświadczenia 
 
 
 

DANE PODATNIKA 

 PESEL 
 
Imię i nazwisko 
 

 

DANE MAŁŻONKA1 

 PESEL 
 
Imię i nazwisko 
 

 
 
W roku podatkowym ……………… przychód wyniósł …….…….. zł ……..gr. 

Koszty uzyskania przychodu wyniosły …………… zł ……… gr. 
Podatek należny wyniósł ...................... zł .......... gr. 
Składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu wyniosły 
................ zł …..... gr. 
 
 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………………………………… 
            (pieczęć urzędowa)        (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska) 

                                                 
1 Wypełnić w przypadku łącznego rozliczania się małżonków z osiągniętego dochodu.  



Załącznik nr 4a 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 
z dnia 24 czerwca 2011 r. (dodany zarządzeniem Nr 8/2012 r. z dnia 13 kwietnia 2012 r.) 

 
WZÓR 

 
OŚWIADCZENIE  

O UCZĘSZCZANIU DZIECKA LUB RODZEŃSTWA 
DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ 

 
 
Oświadczam, że ................................................................................................................................ 
       (należy podać imię i nazwisko oraz pokrewieństwo względem składającego oświadczenie) 
 
w roku szkolnym/akademickim …………............../………............ uczęszcza do szkoły / jest 
studentem szkoły wyższej1 ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................             

(nazwa i adres szkoły/ szkoły wyższej) 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
......................................... .................................................................................................. 

(miejscowość, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie) 
 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 4b 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 
z dnia 24 czerwca 2011 r. (dodany zarządzeniem Nr 8/2012 r. z dnia 13 kwietnia 2012 r.) 

 
 

- WZÓR – 
 
 

OŚWIADCZENIE  
O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU ………….. 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ....................... wysokość składki na ubezpieczenie 

zdrowotne wyniosła ................ zł .......... gr. 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……….......……………….            …………………………………….............…………… 

(miejscowość, data)              (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 



Załącznik nr 5 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. (w brzmieniu określonym zarządzeniem Nr 41/2017 
z dnia 25 września 2017 r.) 
 
 
 

- WZÓR – 
 
 

      
 
Nazwa i adres organu podatkowego 

 
………………………………………. 

Miejscowość i data              
 
 

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego  
dotyczące studenta / członka rodziny studenta rozliczającego się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne  

 

DANE PODATNIKA 

 Numer PESEL 
 
Imię i nazwisko 
 

 
W roku podatkowym ……………… przychód opodatkowany  w formie ………………….. 
………………………………………………………….. wyniósł ……………………….. 
Stawka podatku wynosiła ………………………….. 
Wysokość opłaconego podatku wyniosła …………………… 
 
 

 

…………………………………..   ……………………………………………………… 
            (pieczęć urzędowa)        (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska) 

 



Załącznik nr 6 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. 
(w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 19 września 2018 r.) 

 

WZÓR 

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

(imię i nazwisko, nr PESEL) 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU 
KALENDARZOWYM 

Oświadczam, że:  

1) w roku kalendarzowym ..... uzyskałam/em dochód w wysokości ....... zł ... gr. 

z tytułu: 

a)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2) jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 (miejscowość, data)    (podpis osoby składającej oświadczenie) 

Pouczenie 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
(art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zw. z art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym): 

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

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
3) świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

4) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

5) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, 

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

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

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

9) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest 
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 
rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w pkt 32 lit. c, 

10) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 



jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 
ze zm.), 

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

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

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

14) alimenty na rzecz dzieci, 
15) kwoty diet nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 

czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 
16) 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, 

17) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1189), 

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

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

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne, 

24) 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, 

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

26) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 
27) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, 
28) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 ze zm.), 
29) świadczenie rodzicielskie, 
30) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
31) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, 
32) 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. z 2016 r. poz. 882 ze zm.), stypendia doktoranckie 
określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 ze zm.) 
stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 
i 1600) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, za wyjątkiem: 
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznanych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym bądź na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego,  

b) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),  

c) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 
 - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
 - niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
 - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych, 
d)  stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych przez 
organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie 
regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe i udostępnionych do publicznej wiadomości za pomocą 
Internetu, środków masowego przekazu lub wyłożonych (wywieszonych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach 
ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł. 

 



Załącznik nr 6a 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 
z dnia 24 czerwca 2011 r. (dodany zarządzeniem Nr 8/2012 r. z dnia 13 kwietnia 2012 r.) 
 

WZÓR 

 

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

 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY  
O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO  

W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH  
 
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ........................1 powierzchnia gospodarstwa 
rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła ..........................................  
 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 
………………………........ ……………………………………………..............…………. 

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

                                                 
1 Należy wpisać rok kalendarzowy poprzedzający trok złożenia wniosku. 



Załącznik nr 7 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 
z dnia 24 czerwca 2011 r. (w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 25 września 2017 r.) 
 

- WZÓR -  
 

Data złożenia wniosku ____-____-____ 
               (wypełnia Dziekanat) 

 
 Do Rektora  
 Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  
 
 
__________________________________________ _________ 
imię i nazwisko rok studiów 
__________________________________________ 
kierunek, poziom kształcenia i forma studiów 
__________________________________________  
adres stałego zamieszkania  
___________________________________  
numer albumu 
__________________________________________ 
nr telefonu 
__________________________________________ 
nr rachunku bankowego 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA  ROK AKADEMICKI ……………. ………… 
 
 

Wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki ……………….. …………. stypendium rektora dla najlepszych studentów za 

wysoką średnią ocen uzyskaną za ………… rok studiów w roku akademickim ……………………………… 

 

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

                                                                                                                                               Podpis wnioskodawcy 

 
 
Adnotacje dziekanatu: 

Student zaliczył …….. rok studiów w terminie, o którym mowa w § 28 ust. 4 albo § 57 ust. 6 zdanie 1 „Regulaminu 

studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” – TAK / NIE1. 

Uzyskana średnia ocen wynosi …………………i zawiera się w przedziale, o którym mowa w § 28 „Regulaminu ustalania 

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego” – TAK / NIE1. 

Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

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

                                                                                                                                 Pieczątka i podpis pracownika dziekanatu                                  

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 8 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 
z dnia 24 czerwca 2011 r. 
 

- WZÓR -  
 

Data złożenia wniosku ____-____-____ 
               (wypełnia Dziekanat) 

 
 Do Rektora  
 Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  
 
 
__________________________________________ _________ 
imię i nazwisko rok studiów 
__________________________________________ 
kierunek, poziom kształcenia i forma studiów 
__________________________________________  
adres stałego zamieszkania  
___________________________________  
numer albumu 
__________________________________________ 
nr telefonu 
__________________________________________ 
nr rachunku bankowego 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA  ROK AKADEMICKI ……………. ………… 
 
 

Wnoszę o przyznanie mi w roku akademickim ……………….. …………. stypendium rektora dla najlepszych studentów 

za następujące udokumentowane osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne1 uzyskane w roku akademickim ……………………: 

1) publikacje o charakterze naukowym lub artystycznym: …………………………………………………………………….. 

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

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

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

2) udział w pracach naukowo-badawczych lub wdrożeniowych: ……………………………………………………………… 

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

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

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

3) referaty wygłoszone na konferencjach naukowych: ………………………………………………………………………… 

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

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

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

4) praktyki, staże naukowe i kursy wykraczające poza program kształcenia: …………………………………………………. 

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

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

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

5) studia według indywidualnego planu studiów oraz studia na drugim kierunku studiów: …………………………………... 

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

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

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



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

6) uzyskane przez studenta nagrody i wyróżnienia: ……………………………………………………………………………. 

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

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

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

7) czynny udział w konkursach, wystawach, festiwalach naukowych lub artystycznych: …………………………………….. 

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

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

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

8) inne: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Do wniosku załączam:  

 

 

 

 

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

                                                                                                                                               Podpis wnioskodawcy 

 
Adnotacje dziekanatu:  

Student zaliczył w terminie …… rok studiów - TAK / NIE1 uzyskując średnią ocen ……………… 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

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

                                                                                                                                   Pieczątka i podpis pracownika dziekanatu 

 

 
Opinia dziekana: ………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

 

 

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

                                                                                                                                          Pieczątka i podpis dziekana 

 



Załącznik nr 9 
do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 
z dnia 24 czerwca 2011 r. 
 

- WZÓR - 
 

Data złożenia wniosku ____-____-____ 
               (wypełnia Dziekanat) 

 
 Do Rektora  
 Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  
 
 
__________________________________________ _________ 
imię i nazwisko rok studiów 
__________________________________________ 
kierunek, poziom kształcenia i forma studiów 
__________________________________________  
adres stałego zamieszkania  
___________________________________  
numer albumu 
__________________________________________ 
nr telefonu 
__________________________________________ 
nr rachunku bankowego 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

NA  ROK AKADEMICKI ……………. ………… 
 

Wnoszę o przyznanie mi na rok akademicki ……………….. ………….. stypendium rektora dla najlepszych studentów 

za wysokie wyniki sportowe. W roku akademickim ………………………… brałem udział w następujących zawodach 

sportowych: …….............................................................................................................................................................................  

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

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

uzyskując następujące tytuły, medale, lokaty potwierdzone załączonymi dokumentami: ……………………………………… 

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

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

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

                                                                                                                                               Podpis wnioskodawcy 

Opinia Kierownika Studium Wychowania Fizycznego: 

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

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

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

           

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

Pieczątka i podpis Kierownika Studium WF 

Adnotacje dziekanatu: 

Student  zaliczył w terminie rok studiów i nie przebywa na  długoterminowym urlopie od zajęć - TAK / NIE 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                                                                                 Pieczątka i podpis pracownika dziekanatu                                  
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