
REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
W BYDGOSZCZY

Na podstawie  art. 186  ust. 1  ustawy z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo o  szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej  ustawą, ustala się niniejszy
Regulamin:

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w
formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
5) zapomogi.
2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w
stołówce studenckiej uczelni.
3.  Student  może  ubiegać  się  o  zakwaterowanie  w  domu  studenckim  uczelni  małżonka
i dziecka.

Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

§ 2

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 i 5, przyznaje się ze środków funduszu
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 ustawy.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym
organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1
pkt 7 i ust. 4 ustawy.
3. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy przeznaczone na
stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10%
liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż
40%  środków  przeznaczonych  łącznie  na  stypendia  rektora  dla  najlepszych  studentów,
stypendia socjalne oraz zapomogi.
4. W przypadku braku pokrycia finansowego w budżecie uczelni, obniża się proporcjonalnie
wysokość wszystkich świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
5. Student, który ukończył studia przed terminem przewidzianym w planie studiów, otrzymuje
świadczenia pomocy materialnej dla studentów do końca miesiąca, w którym ukończył studia.
6. Nie przyznaje się stypendiów wstecz.
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§ 3

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-2 i 5, są przyznawane na wniosek studenta
przez Dziekana.
2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez
Rektora.
3. Od decyzji Dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do Rektora składane w
terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji Rektora w sprawie
stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego Dziekan lub Rektor uprawnienia
w  zakresie  przyznawania  stypendium  socjalnego,  stypendium  specjalnego  dla  osób
niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów przekazują
odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej.
5.  Organy  określone  w  ust. 1-4  mają  prawo  do  weryfikacji  wniosku  studenta  oraz
dokumentów,  w  tym  zaświadczeń  i  oświadczeń,  stanowiących  podstawę  przyznawania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

§ 4

1. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w § 3 ust. 4,
powołuje odpowiednio Dziekan lub Rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy
organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni.
2. Studenci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1.
3. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, o których
mowa w § 3 ust. 4, podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia
wiceprzewodniczący.
4.  Nadzór  nad działalnością  komisji  stypendialnej  i  odwoławczej  komisji  stypendialnej,  o
których mowa w § 3 ust. 4, sprawują odpowiednio Dziekan lub Rektor.
5.  W ramach nadzoru,  o  którym mowa w ust. 4,  odpowiednio  Dziekan lub Rektor  może
uchylić  decyzję komisji  stypendialnej  lub odwoławczej  komisji  stypendialnej  niezgodną z
przepisami ustawy lub Regulaminem.
6. W okresie powtarzania roku (semestru) studiów student może otrzymywać świadczenia
określone w § 1 ust. 1 pkt 1-2 i 5.
7. W okresie urlopu dziekańskiego świadczenia pomocy materialnej dla studentów ulegają
zawieszeniu.
8. Student korzystający ze świadczeń pomocy materialnej dla studentów zobowiązany jest
powiadomić organy określone w § 3 o zmianie sytuacji  materialnej  stanowiącej  podstawę
udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
9.  Świadczenia  pomocy  materialnej  dla  studentów  przyznane  i  pobrane  na  podstawie
nieprawdziwych  danych  podlegają  odebraniu  i  zwrotowi  na  rzecz  funduszu  pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 ustawy.
10. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych w ust. 9, student podlega odpowiedzialności
prawnej,  w  tym  karnej  i  dyscyplinarnej,  za  podanie  nieprawdziwych  danych  odnośnie
przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
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§ 5

1.  Stypendia  ministra  za  wybitne  osiągnięcia  przyznaje  studentom minister  właściwy  do
spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora zaopiniowany przez Radę Wydziału.
2.  Wniosek o  przyznanie  stypendium,  o  którym mowa w ust.  1,  wymaga opinii  ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 6

1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, w danym roku
akademickim przez  okres  do  dziewięciu  miesięcy,  a  gdy ostatni  rok  studiów  trwa  jeden
semestr przez okres do pięciu miesięcy.
2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, są przyznawane na semestr lub na rok
akademicki, a stypendium ministra, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, na rok akademicki, z
wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
3.  Stypendia,  o  których  mowa  w  § 1,  wypłacane  są  co  miesiąc  do  dnia  15-go  każdego
miesiąca z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo,
nie później niż do 15 grudnia danego roku.
4.  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.
5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim
kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 1, chyba że kontynuuje
on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego
magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może
być  większa  niż  90%  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  asystenta  ustalonego  w
przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
7. Warunkiem wypłaty przyznanych studentowi świadczeń pomocy materialnej dla studentów
jest złożenie przez studenta oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na
więcej niż jednym kierunku studiów albo na studiach doktoranckich w zakresie więcej niż
jednej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Stypendium socjalne

§ 7

1.  Stypendium socjalne  ma  prawo otrzymywać  student  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji
materialnej.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość
dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.
3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w
art. 5  ust. 1  i  art. 6  ust. 2  pkt 3  ustawy z  dnia  28  listopada  2003  roku  o  świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
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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 w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania
się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 roku o  świadczeniach  rodzinnych,  z  uwzględnieniem ust. 4,  z  zastrzeżeniem,  że  do
dochodu nie wlicza się:
1) dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo;
2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy;
3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 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;
4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty;
5) świadczeń, o których mowa w art.  173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy.
6.  Student  jest  samodzielny  finansowo,  jeżeli  on  lub  jego  małżonek  spełnia  łącznie
następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30
sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003
roku o świadczeniach rodzinnych;
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
bądź jednym z nich.
7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania
się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód
ten 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 roku o
podatku  rolnym  (Dz. U.  z  2006  roku  Nr 136,  poz. 969,  z  późn.  zm.).  W  przypadku
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te
sumuje się.
8.  W  uzasadnionych  przypadkach  Dziekan  albo  odpowiednio  komisja  stypendialna  lub
odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w § 3, mogą zażądać doręczenia opinii
jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i
majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

§ 8

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
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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 otrzymać
stypendium  socjalne  w  zwiększonej  wysokości  również  z  tytułu  zamieszkania  z
niepracującym  małżonkiem  lub  dzieckiem  studenta  w  domu  studenckim  lub  w  obiekcie
innym niż dom studencki.
3.  Przyznanie  studentowi  stypendium  socjalnego  określonego  w  ust. 1  lub  2  z  tytułu
zamieszkania  w obiekcie  innym niż  dom studencki  następuje  na  podstawie  oświadczenia
studenta.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 9

Stypendium  specjalne  dla  osób  niepełnosprawnych  może  otrzymywać  student  z  tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia

§ 10

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za
rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie
wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe.
3.  O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust.  1 i  2,  student  może ubiegać się nie
wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia  może ubiegać się  również student  pierwszego roku studiów drugiego
stopnia  rozpoczętych  w  terminie  roku  od  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia,  który
spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 lub 2 na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia.
5. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i
stypendium  ministra  za  wybitne  osiągnięcia.  Otrzymanie  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 funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 11

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać uprawniony student,  który
w poprzednim roku akademickim uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada
osiągnięcia  naukowe,  artystyczne  lub  wysokie  wyniki  sportowe  we  współzawodnictwie
międzynarodowym  lub  krajowym  –  pod  warunkiem  zaliczenia  poprzedniego  roku
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akademickiego  w  terminie.  Powtarzanie  roku  (semestru)  studiów  nie  upoważnia  do
otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1,  wylicza się w punktach według wzoru:

Średnia ocen z przedmiotu
głównego (kierunek: dyrygentura,
instrumentalistyka, jazz i muzyka

estradowa, wokalistyka) lub 
zespołu przedmiotów wybranych
(pozostałe kierunki) w skali roku +

Średnia ocen 
z przedmiotów pozostałych 

w skali roku
=

Wynik

2 2

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane wszystkim uprawnionym
w równej wysokości.
4. Do bloku przedmiotów wybranych na studiach I stopnia należą:
1) na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki:

a) Specjalność: Kompozycja:
Rok II: kompozycja,

harmonia,
fortepian
literatura muzyczna;

Rok III: kompozycja,
fortepian,
techniki kompozytorskie XX w.,
analiza form muzycznych;

 b) Specjalność: Teoria muzyki:
Rok II: czytanie partytur,

harmonia,
fortepian,
literatura muzyczna;

Rok III: historia muzyki powszechnej,
fortepian,
techniki kompozytorskie XX w.,
analiza form muzycznych;

2) na kierunku Reżyseria dźwięku:
Rok II: reżyseria muzyczna,

reżyseria dźwięku w filmie i telewizji,
fonograficzna analiza partytury
podstawy elektroniki;

Rok III: reżyseria muzyczna,
reżyseria dźwięku w filmie i telewizji,
fonograficzna analiza partytury
elektroakustyka,

3) na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Rok II i III: dyrygowanie,
emisja głosu;

5. Do bloku przedmiotów wybranych na studiach II stopnia należą:
1) na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki:
a) Specjalność: Kompozycja:
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Rok I kompozycja,
analiza form muzycznych;

Rok II kompozycja,
analiza dzieła muzycznego;

 b) Specjalność: Teoria muzyki:
Rok I: analiza form muzycznych,

historia muzyki powszechnej;
Rok II: analiza dzieła muzycznego,

historia teorii muzyki;
2) na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:
a) Specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych:

Rok I i II            dyrygowanie,
metodyka prowadzenia zespołów;

b) Specjalność: Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej:
Rok I i II dyrygowanie,

przedmiot kierunkowy;
c) Specjalność: Edukacja muzyczna:

Rok I i II metodyka i teoria edukacji muzycznej, 
metodyka przedmiotu muzyka;

d) Specjalność: Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej:
Rok I dyrygowanie,

przedmiot kierunkowy (organy);
Rok II dyrygowanie,

przedmiot kierunkowy (gra liturgiczna);
6.  Student  rozpoczynający  kształcenie  w  dwóch  specjalnościach  określa  specjalność
macierzystą, składając pisemne oświadczenie w Dziale Nauczania.

Zapomoga

§ 12

1.  Zapomoga  może  być  przyznana  studentowi,  który  z  przyczyn  losowych  znalazł  się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności w przypadku:
1) nieszczęśliwego wypadku studenta;
2) poważnej choroby studenta, wymagającej zakupu kosztownych leków;
3)  śmierci  członka  rodziny  studenta,  prowadzącego  wspólne  gospodarstwo  domowe  ze
studentem;
4) sieroctwa albo półsieroctwa studenta;
5) samotnego wychowywania dziecka przez studenta;
6) innych ważnych przyczyn.
2. Pisemny wniosek studenta o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany oraz
uzupełniony środowiskowym rozeznaniem dokonanym przez  uczelniany organ  samorządu
studenckiego.
3. Wysokość przyznanej kwoty zapomogi uzależniona jest od sytuacji materialnej studenta i
nie  może  przekroczyć  kwoty  50%  najniższego  zasadniczego  wynagrodzenia  asystenta  w
poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
Łączna wysokość zapomóg udzielonych studentowi w danym roku akademickim nie powinna
przekroczyć  90%  najniższego  zasadniczego  wynagrodzenia  asystenta  w  poprzednim
miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
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Domy studenckie i stołówki studenckie

§ 13

1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu
codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Komisja przyznaje studentowi, na jego wniosek, miejsce w domu studenckim na okres do 9
miesięcy corocznie, poczynając od pierwszego dnia roku akademickiego.
3. Wysokość opłaty wnoszonej przez studenta za miejsce w domu studenckim ustala Kanclerz
w porozumieniu z Radą Mieszkańców, a Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.
4. Poza przyczynami określonymi w § 4 ust. 7 Dziekan lub Rektor w porozumieniu z Radą
Mieszkańców lub na jej wniosek może pozbawić studenta prawa do zajmowania miejsca w
domu  studenckim  przed  upływem  wyznaczonego  wcześniej  terminu  jeżeli  student  nie
przestrzega Regulaminu mieszkańców Domu Studenckiego.
5.  Pierwszeństwo  w  przyznawaniu  wyżywienia  w  stołówce  studenckiej  przysługuje
studentowi, o którym mowa w ust. 1.
6. Zasady powyższe nie dotyczą studentów cudzoziemców.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Rektor ustala w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego:
1) podział środków na poszczególne formy świadczeń pomocy materialnej dla studentów,
2) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium
socjalne,
3) kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
obiekcie innym niż dom studencki,
4) ilości studentów na poszczególnych kierunkach studiów pobierających stypendia rektora
dla najlepszych studentów z tytułu wysokiej średniej ocen,
5) ilości studentów na poszczególnych kierunkach studiów pobierających stypendia rektora za
osiągnięcia  naukowe,  artystyczne  lub  wysokie  wyniki  sportowe  we  współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym.
2. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ustalono
w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej imienia
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
3.  Postanowienia  Regulaminu  nie  obowiązują  studentów  cudzoziemców  z  zastrzeżeniem
art. 43 ustawy.
4. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki do Regulaminu:
1)  Załącznik  nr 1  –  Wzór  wniosku  o  przyznanie  świadczeń  pomocy  materialnej  dla
studentów;
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
3) Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej;
4) Załącznik nr 4 – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
5)  Załącznik  nr 5  –  Wzór  oświadczenia  członka  rodziny  o  dochodzie  podlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
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6)  Załącznik  nr 6  –  Wzór  oświadczenia  członka  rodziny rozliczającego  się  na  podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;
7)  Załącznik  nr 7  –  Wzór  oświadczenia  członka  rodziny  o  dochodzie  niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
8) Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia studenta;
9) Załącznik nr 9 – Pouczenie.
5. Traci moc Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej  dla  studentów  Akademii  Muzycznej  imienia  Feliksa  Nowowiejskiego  w
Bydgoszczy z dnia 15 października 2012 roku.
6. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wchodzi
w życie z dniem __ października 2013 roku.

Rektor Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
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