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Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2007 r. w sprawie
programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521, z póŸn. zm.).
(e-mail sekretariatu jednostki sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

Miejscowoœæ

Identyfikator
miejscowoœci (wype³nia US)

Województwo

Powiat

Miasto

Gmina

Szko³y wy¿sze prowadz¹ce filie, zamiejscowe podstawowe jednostki organizacyjne wype³niaj¹ sprawozdanie ³¹cznie z tymi filiami, zamiejscowymi
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi i odrêbne sprawozdanie dla ka¿dej filii.

Dzia³ 1. Domy i sto³ówki studenckie - stan w dniu 30 listopada
Wyszczególnienie

Domy (sto³ówki)

Miejsca

0

1

2

Domy studenckie

1

Sto³ówki studenckie

2

Uwaga:
2
Za jedno miejsce w domu studenckim nale¿y przyj¹æ 6 m powierzchni sypialnej. Przy obliczaniu liczby miejsc nie nale¿y wliczaæ
powierzchni pomieszczeñ przeznaczonych na cele ogólnego u¿ytkowania (np. œwietlic, pokojów cichej nauki, klubów), a wykorzystywanych
przejœciowo na cele mieszkalne. Nie nale¿y równie¿ wliczaæ powierzchni pomieszczeñ wy³¹czonych z eksploatacji w dniu 30 listopada (np. z
powodu remontu). Do liczby sto³ówek nie nale¿y wliczaæ bufetów, barów szybkiej obs³ugi itp.

Dzia³ 2. Formy pomocy materialnej i socjalnej dla studentów

Wyszczególnienie

0
otrzymuj¹cych zapomogi (w okresie
od 1 grudnia roku ubieg³ego do 30
listopada roku sprawozdawczego)
uprawnionych do zakwaterowania
w domach studenckich (dotyczy tylko
studentów studiów stacjonarnych)
Liczba
- stan w dniu 30 listopada
studentów
zakwaterowanych w domach
szko³y
studenckich – stan w dniu
sporz¹dzaj¹cej 30 listopada (suma wierszy 4 + 5)
w domach
sprawozdanie
studenckich uczelni
macierzystych
z tego
w domach
studenckich innych
uczelni

Ogó³em
(³¹cznie z
cudzoziemcami)

W tym na
studiach
stacjonarnych

1

2

Cudzoziemcy
w tym obywatele
pañstw
cz³onkowskich
ogó³em
Unii Europejskiej
i EFTA
3
4

1
2
3
4
5

Uwaga: Przez studenta uprawnionego do zakwaterowania rozumie siê studenta studiów stacjonarnych, znajduj¹cego siê w trudnej sytuacji
materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca sta³ego zamieszkania do uczelni uniemo¿liwia³by lub w znacznym stopniu utrudnia³oby
studiowanie.
(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

...................................................................
(miejscowoœæ, data)

.............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Dzia³ 3. Studenci otrzymuj¹cy stypendia - stan w dniu 30 listopada
Cudzoziemcy

Wyszczególnienie

Ogó³em
(bez
cudzoziemców)

W tym
na studiach
stacjonarnych

0

1

2

X

X

Ogó³em (wiersze od 02 do 09, od 13 do 19, od 23 do 25, 28, 30, 32)

02

tylko stypendium na wy¿ywienie

03

tylko stypendium mieszkaniowe

04

jednoczeœnie stypendium socjalne i stypendium na wy¿ywienie

05

jednoczeœnie stypendium socjalne i stypendium mieszkaniowe

06

jednoczeœnie stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy¿ywienie

07

jednoczeœnie stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium
na wy¿ywienie

08

tylko stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (suma wierszy 10+11+12)

09

11
12

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i na wy¿ywienie

13

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i mieszkaniowe

14

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, na wy¿ywienie
i mieszkaniowe

15

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i socjalne

16

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, socjalne
i mieszkaniowe
jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, socjalne
i na wy¿ywienie
jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, socjalne,
mieszkaniowe i na wy¿ywienie

17
18
19
20

Studenci otrzymuj¹cy stypendia za wyniki w nauce lub sporcie (wiersze 09 i od 13 do 19)

21

Studenci otrzymuj¹cy stypendia ministra (suma wierszy 23 +24+25+26)

22

tylko stypendia ministra za osi¹gniêcia w nauce

23

tylko stypendia ministra za wybitne osi¹gniêcia sportowe

24

jednoczeœnie stypendia ministra za osi¹gniêcia w nauce i stypendia ministra
za wybitne osi¹gniêcia sportowe

25

jednoczeœnie stypendia ministra i inne stypendia

26

Studenci niepe³nosprawni otrzymuj¹cy stypendia (suma wierszy 28+29)

z tego

4

10

Studenci otrzymuj¹cy stypendia o charakterze socjalnym (wiersze od 02 do 08 i od 13 do 19)

z tego

3

01

tylko stypendium socjalne

z liczby
tylko za wyniki w nauce
ogó³em
(wiersz 01)
z tego tylko za wyniki w sporcie
studenci
otrzymuj¹cy
jednoczeœnie za wyniki w nauce i sporcie

ogó³em

w tym
obywatele
pañstw
cz³onkowskich
Unii
Europejskiej i EFTA

27

tylko stypendia specjalne dla osób niepe³nosprawnych

28

jednoczeœnie stypendia specjalne dla osób niepe³nosprawnych i inne
stypendia

29

Studenci otrzymuj¹cy stypendia jako stypendyœci strony polskiej

30

Studenci otrzymuj¹cy stypendia fundowane (suma wierszy 32+33)

31

tylko stypendia fundowane

32

jednoczeœnie stypendia fundowane i inne stypendia

33

z tego
Ka¿dego studenta nale¿y wykazaæ tylko raz, z wyj¹tkiem studentów w wierszach 20 i 21 oraz 22 i 26 (studentów otrzymuj¹cych stypendia ministra), 27 i 29
(studentów niepe³nosprawnych), 31 i 33 (studentów otrzymuj¹cych stypendium fundowane), którzy mog¹ równie¿ otrzymaæ stypendia wymienione w
wierszach od 02 do 09 i od 13 do 19.
Uwaga
W wierszach 04, od 06 do 08, 14,15, 17 i 19 mog¹ byæ wykazywani tylko studenci studiów stacjonarnych.
Przez stypendia fundowane (w wierszach 31-33) rozumie siê stypendia finansowane ze œrodków w³asnych uczelni (np. stypendia, nagrody rektora) lub przez
sponsorów. EFTA – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, którego cz³onkami s¹: Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia.

Dzia³ 4. Formy pomocy materialnej i socjalnej dla doktorantów

Wyszczególnienie

0
otrzymuj¹cych zapomogi (w okresie
od 1 grudnia roku ubieg³ego do 30
listopada roku sprawozdawczego)
uprawnionych do zakwaterowania
w domach studenckich (dotyczy tylko
doktorantów studiów stacjonarnych)
Liczba
- stan w dniu 30 listopada
doktorantów
zakwaterowanych w domach
szko³y
studenckich – stan w dniu
sporz¹dzaj¹cej 30 listopada (suma wierszy 4 + 5)
w domach
sprawozdanie
studenckich uczelni
macierzystych
z tego
w domach
studenckich innych
uczelni

Ogó³em
(³¹cznie z
cudzoziemcami)

W tym na
studiach
stacjonarnych

1

2

Cudzoziemcy
w tym obywatele
pañstw
cz³onkowskich
ogó³em
Unii Europejskiej
i EFTA
3
4

1

2

3
4
5

Dzia³ 5. Doktoranci otrzymuj¹cy stypendia - stan w dniu 30 listopada

Wyszczególnienie

0

Ogó³em (wiersze od 02 do 16 oraz wiersz 20, 23)

z liczby
ogó³em
(wiersz 01)
doktoranci
otrzymuj¹cy

tylko stypendium socjalne

02

tylko stypendium na wy¿ywienie

03

tylko stypendium mieszkaniowe

04

jednoczeœnie stypendium socjalne i stypendium na wy¿ywienie

05

jednoczeœnie stypendium socjalne i stypendium mieszkaniowe

06

jednoczeœnie stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy¿ywienie

07

jednoczeœnie stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium
na wy¿ywienie

08

tylko stypendium za wyniki w nauce

09

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce i na wy¿ywienie

10

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce i mieszkaniowe

11

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce, na wy¿ywienie i mieszkaniowe

12

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce i socjalne

13

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce, socjalne i mieszkaniowe

14
15

Doktoranci otrzymuj¹cy stypendia za wyniki w nauce (wiersze od 09 do 16)

18

Doktoranci niepe³nosprawni otrzymuj¹cy stypendia (suma wierszy 20+21)

19

2

3

4

17

20

jednoczeœnie stypendia specjalne dla osób niepe³nosprawnych i inne
stypendia

21
22

tylko stypendia fundowane

23

jednoczeœnie stypendia fundowane i inne stypendia

24

z tego

1

16

tylko stypendia specjalne dla osób niepe³nosprawnych

Doktoranci otrzymuj¹cy stypendia fundowane (suma wierszy 23+24)

w tym
na studiach
stacjonarnych

01

jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce, socjalne
i na wy¿ywienie
jednoczeœnie stypendium za wyniki w nauce, socjalne, mieszkaniowe i na
wy¿ywienie
Doktoranci otrzymuj¹cy stypendia o charakterze socjalnym (wiersze od 02 do 08 i od
10 do 16)

z tego

Ogó³em
(bez
cudzoziemców)

Cudzoziemcy
w tym
obywatele
pañstw
cz³onkoogó³em
wskich
Unii
Europejskiej i EFTA

Ka¿dego doktoranta nale¿y wykazaæ tylko raz, z wyj¹tkiem doktorantów w wierszach 17 i 18 oraz 19 i 21 (doktorantów niepe³nosprawnych), 22 i 24
(doktorantów otrzymuj¹cych stypendium fundowane), którzy mog¹ równie¿ otrzymaæ stypendia wymienione w wierszach od 02 do 16.
Uwaga :W wierszach 04, od 06 do 08, 11, 12, 14 i 16 mog¹ byæ wykazywani tylko doktoranci studiów stacjonarnych.
EFTA – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, którego cz³onkami s¹: Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia.
Uwaga: Przez doktoranta uprawnionego do zakwaterowania rozumie siê uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich, znajduj¹cego siê w trudnej sytuacji
materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca sta³ego zamieszkania do uczelni uniemo¿liwia³by lub w znacznym stopniu utrudnia³oby studiowanie.

