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Zarządzenie 
Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Nr 20/2019 
 

z dnia 1 lipca 2019 r. 
 

w sprawie  „Regulaminu świadczeń dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego” oraz wzorów wniosków i niektórych zaświadczeń i oświadczeń 
wymaganych w postępowaniu o przyznanie świadczeń dla studentów z funduszu 
stypendialnego 
 
 
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 275 ust. 1 i 2 i art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
poz. 1669) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
1. Ustala się „Regulamin świadczeń dla studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 
2. Ustala się następujące wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń wymaganych 

w postępowaniu o przyznanie świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 
1) wzór oświadczenia o braku przeszkód do otrzymywania świadczeń dla studentów – 

stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, 
2) wzór wniosku o stypendium socjalne – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, 
3) wzór zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości dochodów 

opodatkowanych podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 27, 30b, 
30c, 30e i 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) – stanowiący załącznik nr 4 do 
zarządzenia, 

4) wzór zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego dla osoby rozliczającej się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – stanowiący załącznik nr 5 do 
zarządzenia, 

5) wzór oświadczenia o wysokości niektórych dochodów nie podlegających 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych – 
stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia, 

6) wzór oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne – stanowiący 
załącznik nr 7 do zarządzenia, 

7) wzór oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły – stanowiący załącznik nr 8 do 
zarządzenia, 

8) wzór oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym 
z rodziców, opiekunów prawnych, ani faktycznych – stanowiący załącznik nr 9 do 
zarządzenia, 

9) wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych – stanowiący załącznik nr 10 
do zarządzenia, 

10) wzór wniosku o zapomogę – stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia, 
11) wzór wniosku o stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce – stanowiący 

załącznik nr 12 do zarządzenia, 
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12) wzór wniosku o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe lub artystyczne – 
stanowiący załącznik nr 13 do zarządzenia, 

13) wzór wniosku o stypendium rektora za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym – stanowiący załącznik nr 14 do zarządzenia, 

14) wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowego - stanowiący załącznik nr 15 do 
zarządzenia. 

 
§ 2 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznane na podstawie zarządzenia 
uchylanego w § 4 pkt 1 i 2 są wypłacane na zasadach dotychczasowych do końca okresu, 
na który zostały przyznane. 

2. Postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń dla studentów wszczęte 
i niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia prowadzi się na podstawie 
zarządzenia. 

 
§ 3 

1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. zarządzenie stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy 
rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z tym, że 
stypendium rektora przyznawane jest w oparciu o kryteria określone w zarządzeniu 
uchylanym w § 4 pkt 2 dla stypendiów rektora dla najlepszych doktorantów. 

2. Do czasu zakończenia kształcenia na studiach doktoranckich uruchomionych przed 
rokiem akademickim 2019/2020 przy dokonywaniu podziału dotacji ze środków o których 
mowa w art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, uwzględnia się środki przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów 
kształcących się na studiach doktoranckich, przy czym udział środków przeznaczonych na 
pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejszy niż udział ich liczby w ogólnej 
liczbie studentów i doktorantów oraz większy niż 6% dotacji.  

 
§ 4 

Tracą moc:  
1) zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie „Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” oraz wzorów niektórych oświadczeń, 
zaświadczeń i wniosków wymaganych w postępowaniu o przyznanie świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów (z późniejszymi zmianami), 

2) zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
Nr 26/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie „Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” oraz wzorów niektórych oświadczeń, 
zaświadczeń i wniosków wymaganych w postępowaniu o przyznanie świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów (z późniejszymi zmianami). 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 


