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REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA 

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW  

AKADEMII MUZYCZNEJ  

IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY 
 

Podstawa prawna: art. 95 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. 

§ 1. Rodzaje świadczeń 

1. Student może ubiegać się o:  

1) stypendium socjalne;  

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;  

3) zapomogę;  

4) stypendium rektora;  

5) Stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;  

6) Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną 

niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.  

2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni.  

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim uczelni.  

§ 2. Prawo ubiegania się o świadczenia 

1. Świadczenia, o których mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1–4, przysługują na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, 

o których mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1–4, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

3. Świadczenia, o których mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1–4, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł 

zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

4. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1–4, wynosi 12 

semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu 

świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

5. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął 

jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 

semestrów. 
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6. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na 

studiach, o których mowa w ust. 3, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, 

o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem 

semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po 

uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku 

kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden 

semestr. 

7. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, świadczenie, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 

semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe 

za granicą. 

9. W okresie powtarzania roku (semestru) studiów student może otrzymywać świadczenia określone 

w par 1 ust. 1 pkt. 1-3.  

10. W okresie urlopu dziekańskiego świadczenia pomocy materialnej dla studentów ulegają zawieszeniu.  

11. Student korzystający ze świadczeń pomocy materialnej dla studentów zobowiązany jest pisemnie 

powiadomić podmiot przyznający świadczenia o zmianie sytuacji materialnej stanowiącej podstawę 

udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.   

12. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznane i pobrane na podstawie nieprawdziwych 

danych podlegają odebraniu i zwrotowi na rzecz funduszu pomocy materialnej dla studentów, o której 

mowa w art. 365 pkt 3 ustawy. 

 

§ 3. Prawo ubiegania się o świadczenia przez cudzoziemców 

1. O  świadczenia pomocy materialnej dla studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 mogą ubiegać się 

cudzoziemcy. 

2. O stypendium socjalne, o którym mowa w par 1 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa 

w art. 98 ust. 1 ustawy może ubiegać tylko cudzoziemiec:  

1) któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

2) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa 

w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91); 

3) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony 

czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym 

mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), 

co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

5) posiadacz Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 

pochodzenia; 
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6) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa 

w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub 

posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

§ 4. Źródła finansowania 

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

materialnej dla studentów, o której mowa w art. 365 pkt 3 ustawy.  

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem 

samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy.  

3. Środki z dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 3, wydatkowanej w danym roku na stypendium rektora 

stanowią nie więcej niż 60% 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. Organy przyznające świadczenia  

1. Na wniosek samorządu studenckiego złożony do 7 października danego roku, świadczenia, o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-4, są przyznawane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną lub Odwoławczą 

Komisję Stypendialną.  

2. Uczelnianą Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród pracowników uczelni oraz studentów 

wskazanych przez właściwy organ samorządu studenckiego.  

3. Uczelniana Komisja Stypendialna złożona jest z co najmniej czterech studentów (co najmniej po 

jednym przedstawicielu każdego wydziału) oraz co najmniej jednego pracownika wyznaczonego 

przez Rektora. 

4. Termin pierwszego zebrania Komisji podaje Rektor w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od rozpoczęcia 

roku akademickiego. Na pierwszym posiedzeniu komisje wybierają spośród członków 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. Kolejne zebrania zwołuje 

przewodniczący zgodnie z Terminarzem procedury stypendialnej.  

5. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród pracowników uczelni oraz studentów 

wskazanych przez właściwy organ samorządu studenckiego.  

6. Odwoławcza Komisja Stypendialna składa się z czterech studentów (po jednym przedstawicielu 

z każdego wydziału) oraz dwóch pracowników badawczo-dydaktycznych z różnych wydziałów. 

Komisje mogą pracować w wyznaczanych przez siebie zespołach.  

7. Termin pierwszego zebrania Komisji podaje Rektor w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od rozpoczęcia 

roku akademickiego. Na pierwszym posiedzeniu komisje wybierają spośród członków 
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przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. Kolejne zebrania zwołuje 

przewodniczący zgodnie z Terminarzem procedury stypendialnej.  

8. Komisje określone w ust. 1 mają prawo do weryfikacji wniosku studenta oraz dokumentów, w tym 

zaświadczeń i oświadczeń, stanowiących podstawę przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów pod względem formalno-prawnym. W razie wątpliwości członkowie komisji mają prawo do 

konsultacji wniosku z wybranymi pracownikami uczelni, w szczególności z prawnikiem, pracownikami 

Kwestury i Biurem Obsługi Studenta.  

§ 6. Zasady składania i rozpatrywania wniosków  

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-4, przyznawane są na wniosek studenta złożony w formie 

elektronicznej w systemie USOS.  

2. Warunkiem uznania wniosku za złożony jest widniejący w systemie USOS status wniosku „Złożony”. 

Wnioski posiadające status „Zarejestrowany” pozostają bez rozpatrzenia.  

3. Przyznanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-4 oraz odmowa jego przyznania następują 

w drodze decyzji administracyjnej.  

4. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, są przyznawane na wniosek studenta przez Rektora 

albo Uczelnianą Komisję Stypendialną.  

5. Świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, przyznawane jest na wniosek studenta przez Rektora 

albo Odwoławczą Komisję Stypendialną.  

6. Nie przyznaje się stypendiów wstecz.  

7. Decyzje wydane przez Uczelnianą Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną 

podpisuje przewodniczący komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.  

8. Od decyzji  Uczelnianej Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej.  

9. Od decyzji Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie świadczenia, o którym mowa w 

§ 1 ust. 1 pkt 4 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora lub odpowiednio do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

10. Nadzór nad działalnością Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

sprawuje Rektor.  

11. W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub Regulaminem. 

12. Szczegółowa procedura składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów opisana jest Poradniku świadczeń studenckich.  

§ 7. Zasady otrzymywania świadczeń 

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 rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu 

miesięcy.  

2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 są przyznawane na rok akademicki.  
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3. W przypadku złożenia wniosku o stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-2 w trakcie trwania 

semestru, Rektor lub uczelniana komisja może przyznać studentowi stypendium na dany rok 

akademicki wypłacane od momentu złożenia wniosku.  

4. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, są wypłacane co miesiąc.  

5. 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.  

6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 i 4, nie może być większa niż 

38% wynagrodzenia profesora.  

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.  

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

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

na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie ust. 5.  

9. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie 

świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa 

do świadczenia na podstawie par. 2 ust. 3-8. (art. 94 ust. 1 ustawy).  

10. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w par. 1 ust. 1 pkt 1-4, wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, 

o którym mowa w par. 2 ust. 3 i 8, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym 

otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w par. 2 ust. 4, 5 i 7. (art. 94 ust. 2 ustawy).  

§ 8. Stypendium socjalne  

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, zgodnie z 

wytycznymi określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy. 

3. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium 

socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:  

1) uwzględnia się dochody osiągane przez:  

a) studenta,  

b) małżonka studenta,  

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,  
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d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, 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;  

2) nie uwzględnia się:  

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy,  

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów 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,  

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów 

o systemie oświaty,  

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) .  

4. Definicje wynikające z przytoczonych w ust. 3 aktów normatywnych zawarte są w Załączniku nr 1 do 

Regulaminu.  

5. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiąganych przez te osoby oraz 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, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:  

1) ukończył 26. rok życia;  

2) pozostaje w związku małżeńskim;  

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d;  

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;  

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 

ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

6. Student, o którym mowa w ust. 3, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.  

7. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania 

stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie 

dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy 

społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych 
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na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (Dz. U. 2019 poz. 1818) – z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej 

i majątkowej swojej i rodziny.  

8. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi 

stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku 

o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku 

przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – 

z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były 

uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.  

§ 9. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne 

w zwiększonej wysokości.  

2. Za uzasadnione przypadki uważa się w szczególności:  

1) zamieszkanie w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu 

utrudniał studiowanie;  

2) zamieszkanie 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 z tytułu zamieszkania w obiekcie 

innym niż dom studencki następuje na podstawie kopii umowy najmu lub oświadczenia studenta.  

§ 10. Stypendium dla osób niepełnosprawnych  

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie 

o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 

oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm).  

§ 11. Zapomoga  

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.  

2. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być uzupełniony oświadczeniem o dochodach, 

załącznikami potwierdzającymi trudną sytuację życiową oraz szczegółowym uzasadnieniem 

opisującym sytuację życiową studenta.  

3. Wysokość przyznanej kwoty zapomogi uzależniona jest od sytuacji materialnej i życiowej studenta.  

4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim (raz 

w semestrze).  
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§ 12. Stypendium rektora  

1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał za rok 

studiów wysoką średnią ocen lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uzyskane najdalej 

w przeciągu roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku – pod warunkiem zaliczenia 

poprzedniego roku akademickiego w terminie. Powtarzanie roku (semestru) studiów nie upoważnia 

do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

2. Student starający się o stypendium rektora musi podać we wniosku średnią ocen z poprzedniego roku 

akademickiego oraz, jeśli je posiada, zaświadczenia o najbardziej istotnych osiągnięciach 

z poprzedniego roku akademickiego.  

3. Średnią ocen wylicza się według poniższego wzoru: 
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 Do bloku przedmiotów wybranych na studiach I stopnia należą:  

 Na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki:  

 Specjalność Kompozycja:  

Rok II:   Kompozycja,  

  Harmonia,  

  Fortepian,  

  Literatura muzyczna;  

Rok III:  Kompozycja,  

  Fortepian,  

  Analiza form muzycznych.  

 Specjalność Teoria muzyki:  

Rok II:  Czytanie partytur,  

  Harmonia,  

  Fortepian,  

  Literatura muzyczna;  

Rok III: Historia muzyki powszechnej, 

  Fortepian,  

  Analiza form muzycznych.  

 Specjalność Sound design: 

Rok II i III: Sound design 

  Wprowadzenie do kompozycji 

  Literatura muzyczna 
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 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. 

 Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 

Rok II i III:  Dyrygowanie, 

  Emisja głosu. 

 Na kierunku Instrumentalistyka: 

Rok II:   Instrument główny; 

Rok III:  Instrument główny, 

  Kameralistyka. 

 Na kierunku Wokalistyka: 

Rok II:  Śpiew solowy 

Rok III:   Praca nad rolą 

 

 Do bloku przedmiotów wybranych na studiach II stopnia należą: 

 Na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki: 

 Specjalność Kompozycja: 

Rok I:  Kompozycja, 

  Analiza form muzycznych; 

Rok II:  Kompozycja, 

  Analiza działa muzycznego. 

 Specjalność Teoria muzyki: 

Rok I:   Analiza form muzycznych, 

  Historia muzyki powszechnej; 

Rok II:  Analiza dzieła muzycznego, 

  Historia teorii muzyki. 

 Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 

 Specjalność Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych: 

Rok I :   Dyrygowanie, 

  Emisja głosu. 

Rok II:   Dyrygowanie, 

  Metodyka prowadzenia zespołów. 

 Specjalność Edukacja muzyczna: 

Rok I i II: Metodyka przedmiotu Muzyka.  

 Specjalność Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej:  

Rok I:   Dyrygowanie,  

  przedmiot kierunkowy (Organy);  
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Rok II:  Dyrygowanie,  

  przedmiot kierunkowy (Gra liturgiczna).  

 Na kierunku Jazz i muzyka estradowa:  

 Specjalność Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej:  

Rok I i II:  Dyrygowanie,  

  przedmiot kierunkowy.  

 Na kierunku Instrumentalistyka:  

Rok I i II:  Instrument główny,  

  Kameralistyka.  

 Na kierunku Wokalistyka: 

Rok I i II:  Śpiew solowy 

  Zespoły operowe 

Uzyskany wynik równania zaokrągla się do czterech miejsc po przecinku i nie może przekroczyć 25 pkt.  

3. Wyliczona średnia podlega weryfikacji odpowiedniemu pracownikowi Biura Obsługi Studenta.  

4. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia 

egzaminu maturalnego, który jest:  

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;  

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, 

o którym mowa w przepisach o sporcie.  

5. Przyznanie stypendium, o którym mowa w ust., 1, student może się ubiegać nie wcześniej niż po 

zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

6. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów 

pierwszego roku stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 lub 2 na ostatnim roku 

studiów pierwszego stopnia.  

7. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli 

liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. 

Studentów, o których mowa w ust. 3, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących 

stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.  

8. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane wszystkim uprawnionym w równej 

wysokości.  

9. Studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów wyłania Odwoławcza 

Komisja Stypendialna dla Studentów.  

10. Odwoławcza Komisja Stypendialna ma prawo zwrócenia się z własnej inicjatywy z prośbą o opinię na 

temat rangi danego osiągnięcia do wybranego pracownika dydaktyczno-naukowego odpowiedniej 

specjalności spoza komisji (niebędącego zarazem pedagogiem studenta, którego wniosek jest w tym 

momencie rozpatrywany). 
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11. Wnioski, które zawierać będą osiągnięcia z okresów dalszych, niż poprzedni rok akademicki uznawane 

będą przez Odwoławczą Komisję Stypendialną za nieważne i nie będą podlegały rozpatrywaniu oraz 

umieszczeniu w rankingu.  

§ 13. Zakwaterowanie w Domu Studenta  

1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi:  

1) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, którą udokumentuje;  

2) rodzicowi lub studentce w ciąży;  

3) działającemu aktywnie w Radzie Mieszkańców Domu Studenckiego, Samorządzie Studenckim na 

podstawie przedstawionego zaświadczenia potwierdzającego taką aktywność;  

4) studentom otrzymującym stypendium Rektora lub inne stypendium za wybitne osiągnięcia 

w ciągu minionego lub obecnego roku akademickiego.  

2. Komisja kwaterunkowa przyznaje studentowi, na jego wniosek, miejsce w domu studenckim na okres 

do 9 miesięcy corocznie, poczynając od pierwszego dnia roku akademickiego. Skład komisji określa 

Regulamin Domu Studenckiego.  

3. Wysokość opłaty wnoszonej przez studenta za miejsce w Domu Studenckim ustala Kierownik Domu 

Studenta w porozumieniu z Kanclerzem oraz Rektorem  

4. Poza przyczynami określonymi w § 4 ust. 8 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 Domu 

Studenckiego oraz w inny sposób rażąco uchybia godności studenta.  

5. Zasady powyższe nie dotyczą studentów cudzoziemców.  

§ 14. Terminy składania wniosków i wypłacania świadczeń  

1. Wniosek o świadczenie pomocy materialnej dla studentów w postaci stypendium socjalnego 

składany jest w comiesięcznych turach (od października do maja) w terminie od 1 do 10 dnia miesiąca.  

2. Wniosek o świadczenie pomocy materialnej dla studentów w postaci zapomogi składany jest 

w comiesięcznych turach (od października do maja) w terminie od 1 do 10 dnia miesiąca.  

3. Wniosek o świadczenie pomocy materialnej dla studentów w postaci stypendium dla osób 

niepełnosprawnych składany jest raz w roku w terminie od 1 do 10 października.  

4. Wniosek o świadczenie pomocy materialnej dla studentów w postaci stypendium rektora dla 

najlepszych studentów składany jest raz w roku w terminie do 10 października z wykorzystaniem 

formularza dostępnego na stronie internetowej Uczelni.  

5. Świadczenia, o których mowa w par. 1 ust. 1 pkt. 1-4, wypłacane są do 20 dnia miesiąca przelewem na 

rachunek bankowy studenta podany w systemie USOS.  

§ 15. Postanowienia końcowe  

1. Rektor ustala w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego:  

1) podział środków na poszczególne formy świadczeń pomocy materialnej dla studentów,  
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2) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium 

socjalne, 

3) kwotę zwiększenia stypendium socjalnego,  

4) ilość studentów na poszczególnych kierunkach pobierających stypendia rektora dla najlepszych 

studentów.  

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. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Definicje ustawowe.  

4. Traci moc Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 

01 października 2021 roku.  

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.10.2022 roku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów  

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

Ilekroć jest mowa o: 

1. dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:  

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e 

i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1128, z późn. zm.1)), 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,  

2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych:  

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

b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach 

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

c) świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny 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,  

d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego,  

e) 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,  

f) ryczałt energetyczny, 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,  

g) 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,  

h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  
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i) 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,  

j) 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 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162),  

k) 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,  

l) 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,  

m) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,  

n) alimenty na rzecz dzieci,  

o) stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), stypendia 

sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane 

uczniom lub studentom,  

p) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez 

osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,  

q) 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,  

r) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),  
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s) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na 

terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach 

ekonomicznych,  

t) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,  

u) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji 

górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,  

v) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

w) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  

x) 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,  

y) 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,  

z) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  

aa) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  

bb) pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 

ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

cc) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych,  

dd) świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1255),  

ee) świadczenie rodzicielskie,  

ff) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

gg) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, 

niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,  

hh) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na 

ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,  

ii) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 

153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 

21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 
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nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku 

macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone 

o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,  

jj) przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c 

oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 

i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na 

ubezpieczenia zdrowotne,  

kk) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 

5 ust. 7a;  

2) dochodzie rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny;  

3) dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c;  

4) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego – 

oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c;  

5) dziecku – oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego 

toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;  

6) emeryturach i rentach – oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności 

do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju 

sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także 

renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do 

pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 

powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone w przepisach 
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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;  

7) gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym;  

8) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, 

zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 

utrzymanie;  

9) koszyku żywnościowym – oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony wartościowo 

i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których spożycie jest niezbędne do 

prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku;  

10) niepełnosprawnym dziecku – oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16. roku życia legitymujące 

się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

11) okresie zasiłkowym – oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku 

kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych;  

12) organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej 

świadczenie rodzinne;  

13) osobach pozostających na utrzymaniu – oznacza to członków rodziny utrzymujących się 

z połączonych dochodów tych osób;  

14) osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu 

rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą 

sądową prawa do alimentów z ich strony;  

15) opiekunie faktycznym dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli 

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;  

16) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, która 

ukończyła 75 lat;  

17) przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – oznacza to rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
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883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 

z 30.10.2009, str. 1);  

18) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, 

opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. 

roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa 

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1297); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 

własne dziecko;  

19) rodzinie wielodzietnej – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do 

zasiłku rodzinnego;  

20) osobie samotnie wychowującej dziecko – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;  

21) szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 

specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek 

rewalidacyjno-wychowawczy;  

22) szkole wyższej – oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

kolegium pracowników służb społecznych;  

23) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oznacza to:  

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

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

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  

3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  

24) znacznym stopniu niepełnosprawności – oznacza to:  

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

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

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

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  

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

egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie 
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rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,  

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,  

5) niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników;  

25) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku 

pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie 

usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług 

rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;  

26) utracie dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:  

1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  

2) utratą 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, renty socjalnej 

lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 

31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2021 r. poz. 419 i 1621),  

5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. 

zm.3)),  

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

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

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

do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych;  

8) utratą świadczenia rodzicielskiego,  

9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników,  

10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

27) uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:  

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,  
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2) uzyskaniem 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, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,  

5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  

6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących 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. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 


