
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ  

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
z dnia 29 września 2022 r. 

 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia  

dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

 

 

Działając na podstawie art. 420 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 93 ust. 2 Statutu Akademii 

Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przyjętego uchwałą Senatu Nr 21/2019 

z dnia 9 lipca 2019 r., z późn. zm. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
1. Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu  

na Stypendia dla studentów AMKP, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Regulamin przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia dla studentów 
AMKP został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Studencki AMKP. 

 
§ 2 

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej z dnia 29 grudnia 2016 r.  
Nr 36/2016 w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów 
i pracowników Akademii Muzycznej w Krakowie. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. 

§ 3 
Treść zarządzenia wraz z załącznikami publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo 
uczelniane/Zarządzenia/2022 oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce 
Studenci/Stypendia. 

 

         R e k t o r  

 

        prof. dr hab. Wojciech Widłak 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 29/2022  

z dnia 29 września 2022 r. 

REGULAMIN 

przyznawania stypendiów z własnego funduszu na stypendia dla studentów  

Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

 
§ 1 

1. W Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie istnieje własny fundusz 
na stypendia dla studentów AMKP, zwany dalej Własnym Funduszem. 
2. Własny Fundusz na stypendia finansowany jest z: 
1) odpisów w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej  
i artystycznej, 
2) wpłat osób fizycznych i osób prawnych. 
3. Odpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być większy niż 20% planowanego zysku 
netto Akademii na dany rok. 
4. W przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w wysokości 
proporcjonalnie zmniejszonej, a w przypadku osiągnięcia zysku większego niż planowany, 
odpis ustala się w wysokości planowanej. 
5. Odpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby to 
stratę w danym roku obrotowym. 
6. Środki zgromadzone we Własnym Funduszu na stypendia pochodzące z odpisu z zysku 
za dany rok obrotowy mogą być wykorzystane począwszy od następnego roku 
akademickiego.  
7. Niewykorzystane w danym roku środki Własnego Funduszu na stypendia przechodzą  
na rok następny. 

§ 2 
1. Z Własnego Funduszu na stypendia mogą być wypłacane wyłącznie stypendia za wyniki  
w nauce dla studentów. 
2. Z Własnego Funduszu na stypendia mogą być wypłacane w szczególności: 

1) stypendia za wyróżniające wyniki w nauce dla studentów, w tym za uzyskanie 

indywidualnych osiągnięć artystycznych lub naukowych, m. in. za zrealizowanie projektu 

artystycznego lub naukowo-badawczego, wyróżniający się efekt pracy w trakcie semestru 

potwierdzony przez dziekana lub opiekuna artystycznego; 

2) stypendia dla studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora na podstawie 

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej 

dalej „Ustawą”, którym nie ma możliwości wypłaty tego stypendium z Funduszu 

Stypendialnego, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 1 Ustawy, ze względu na limit 

stypendiów, o którym mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy. 

§ 3 
1. Stypendia, o których mowa w § 2, przyznaje Rektor na podstawie pisemnego wniosku 
studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane wyróżniające wyniki  
w nauce lub dokumentujące osiągnięcie artystyczne lub naukowe uzyskane w poprzednim 
roku akademickim, w szczególności: 
1) kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia; 
2) opinię dziekana lub opiekuna artystycznego. 
3. Każde osiągnięcie może być przedstawione do przyznania stypendium tylko raz. 
4. Wniosek o stypendium z Własnego Funduszu na stypendia składa się w Dziale Nauczania 
do dnia 31 października lub do 1 marca. 
5. Wypłata stypendium z Własnego Funduszu na stypendia następuje na rachunek bankowy 
studenta wskazany we wniosku o przyznanie stypendium. 
6. Brak środków na wypłatę stypendiów może być przyczyną wstrzymania wypłaty 
stypendiów. W takim przypadku stypendia zostaną wypłacone niezwłocznie po zasileniu 
Własnego Funduszu. 

 



§ 4 
1. Stypendium z Własnego Funduszu na stypendia może mieć charakter jednorazowego 
świadczenia lub może być wypłacane co miesiąc przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. 
2. Rektor określa wysokość stypendium i okres, na jaki zostało przyznane. 
3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium z Własnego Funduszu  
na stypendia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 5 

1. O stypendia, o których mowa w § 2, nie mogą ubiegać się studenci, którzy w czasie 
ubiegania się o stypendium z Własnego Funduszu na stypendia: 
1) powtarzają semestr lub rok akademicki, 
2) zostali ukarani karą dyscyplinarną,  
3) są cudzoziemcami, przebywającymi poza terytorium RP. 

 

§ 6 

1. Rektor może z własnej inicjatywy, na wniosek dziekana lub samorządu studenckiego, 
pozbawić studenta prawa do stypendium, w szczególności w przypadku: 
1) skreślenia stypendysty z listy studentów, 
2) naruszenia przez stypendystę dobrego imienia AMKP lub innego działania na jej szkodę, 
3) prezentowania przez stypendystę postawy niegodnej członka społeczności akademickiej. 
2. Decyzja o pozbawieniu studenta prawa do stypendium z Własnego Funduszu nie jest 
decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego  
i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

 

Rektor 

 
 

prof. dr hab. Wojciech Widłak 
 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów z własnego funduszu na stypendia dla studentów AMKP 

W N I O S E K  

o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu na stypendia dla studentów AMKP 

Data wpływu ………………..…………………………………..                                           

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Adres do korespondencji  

Tel. kontaktowy  

email  

Wydział  

Poziom studiów: pierwszy/drugi stopień*  

Kierunek  

Specjalność  

Nr albumu  

 

 
(numer rachunku bankowego do wypłaty stypendium) 

Oświadczam, że nie ukończyłem-(am) dotychczas żadnego kierunku studiów (oświadczenie to nie dotyczy 

studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra). Jednocześnie oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie 

stypendium rektora na innym kierunku studiów (dotyczy to również innej uczelni). 

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

data .................. 20... r.                                                  (własnoręczny podpis studenta )  

  

Proszę o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu na stypendia dla studentów AMKP w roku 

akademickim 20…/20: 

data .................... 20…… r                                                       ……………………………………… 

(własnoręczny podpis studenta) 

* dotyczy studentów II stopnia ubiegających się o stypendium na podstawie osiągnięć  uzyskanych w ostatnich dwóch 

semestrach studiów I stopnia. Dla tych studentów, ilekroć w niniejszym wniosku mowa o ostatnim roku studiów, należy przez to 

rozumieć dwa ostatnie semestry studiów. 

 

 

 

 

UWAGA ! 

Należy wykazać wyłącznie osiągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku studiów. 
Wszystkie wykazane osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane ! 

 

                                

 



U Z A S A D N I E N I E  W N I O S K U 

 

WYRÓŻNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE  

Oświadczam, że uzyskana przeze mnie, za poprzedni rok studiów, średnia ocen liczona na potrzeby 

przyznawania stypendium z Własnego Funduszu na stypendia dla studentów AMKP wynosi ………………….  

 data ................................... 20........    ......................................................................................             

                                                                                                                      (własnoręczny podpis studenta ) 

 

Informacja dziekanatu 

Student uzyskał średnią ocen za poprzedni rok  studiów…………….. 

Kraków, dnia………………                                             ………………………………………….. 

                                                                                             (podpis  pracownika  dziekanatu) 

 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH 

za rok akademicki ……………………………. 

 

1 …. 

2 …. 

3 …. 

4 …. 

Wykaz wraz z kserokopiami (dyplomów, programów, poświadczeń) w kolejności wpisanej powyżej 

należy dołączyć do wniosku. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Regulaminem przyznawania stypendiów z własnego 

funduszu na stypendia dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego 

w Krakowie”. 

 

 

………………………… 

data, podpis 


