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Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)
Uczelnie prowadzące filie wypełniają sprawozdanie łącznie z nimi i odrębne sprawozdanie dla każdej filii.
Liczba studentów (w tym studentów cudzoziemców i studentów z niepełnosprawnościami) ogółem wykazanych na sprawozdaniach S-11 uczelni powinna być
mniejsza albo równa liczbie studentów ogółem wykazanych na sprawozdaniach S-10 uczelni.

Dział 1. Domy i stołówki studenckie – stan w dniu 31 grudnia
Wyszczególnienie
0

Domy (stołówki)
1

Domy studenckie

1

Stołówki studenckie

2

Miejsca
2

Uwaga:
Za jedno miejsce w domu studenckim należy przyjąć 6 m2 powierzchni sypialnej. Przy obliczaniu liczby miejsc nie należy wliczać powierzchni pomieszczeń
przeznaczonych na cele ogólnego użytkowania (np. świetlic, pokojów cichej nauki, klubów), a wykorzystywanych przejściowo na cele mieszkalne. Nie należy
również wliczać powierzchni pomieszczeń wyłączonych z eksploatacji w dniu 31 grudnia (np. z powodu remontu). Do liczby stołówek nie należy wliczać bufetów,
barów szybkiej obsługi itp.

Dział 2. Formy świadczeń dla studentów
Cudzoziemcy

Wyszczególnienie

Liczba
studentów
uczelni
sporządzającej
sprawozdanie

0
otrzymujących zapomogi (w okresie
od 1stycznia
do 31 grudnia roku sprawozdawczego)
zakwaterowanych w domach studenckich
– stan w dniu 31 grudnia (suma
wierszy 3+4)

Ogółem
(łącznie
z cudzoziemcami)

W tym na
studiach
stacjonarnych

1

2

1
2

w domach studenckich uczelni
macierzystych

3

w domach studenckich innych
uczelni

4

z tego

Uwaga: Jeżeli 1 student otrzymał w wymienionym okresie 2 zapomogi wykazujemy go tylko jeden raz.

ogółem

w tym na
studiach
stacjonarnych

3

4

w tym
obywatele
państw
członkowskich Unii
Europejskiej
i EFTA
5
X

Dział 3. Studenci otrzymujący stypendiaa) – stan w dniu 31 grudnia
Cudzoziemcy

Wyszczególnienie

Ogółem
(łącznie
z cudzoziemcami)

W tym na
studiach
stacjonarnych

0

1

2

Ogółem (wiersze 02, 13 i 15)

01

Studenci otrzymujący stypendia z funduszu stypendialnego
(wiersze od 03 do 09)

02

tylko stypendium socjalne

03

tylko stypendium rektora

04

tylko stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

05

z tego
jednocześnie stypendium socjalne i stypendium
studenci
rektora
otrzymujący

ogółem

w tym na
studiach
stacjonarnych

3

4

w tym
obywatele
państw
członkowskich Unii
Europejskiej
i EFTA
5

X

06

X

jednocześnie stypendium socjalne i stypendium dla
osób z niepełnosprawnościami

07

X

jednocześnie stypendium rektora i stypendium dla
osób z niepełnosprawnościami

08

jednocześnie stypendium socjalne, stypendium
rektora i stypendium dla osób
z niepełnosprawnościami

09

X

Studenci otrzymujący stypendium socjalne (wiersze 03, 06, 07 i 09)

10

X

Studenci otrzymujący stypendium rektora (wiersze 04, 06, 08 i 09)

11

Studenci otrzymujący stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
12
(wiersze 05, 07, 08 i 09)
Studenci otrzymujący stypendia jako stypendyści strony polskiej

13

Studenci otrzymujący stypendia fundowane (suma wierszy 15+16)

14

tylko stypendia fundowane

15

jednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia

16

z tego

a)

Bez stypendiów ministra oraz stypendiów finansowanych z funduszy unijnych (np. stypendia dla osób studiujących kierunki zamawiane).

Każdego studenta należy wykazać tylko raz, z wyjątkiem studentów w wierszach 13,14 i 16, którzy mogą również otrzymać stypendia wymienione w wierszach od
03 do 09.
Uwaga
Dane o liczbie osób otrzymujących stypendia według stanu na dzień 31 grudnia danego roku powinny obejmować również osoby, które tego dnia posiadają
prawomocną decyzję o przyznaniu stypendium, nawet w sytuacji, gdy nie zostało ono wypłacone z różnych przyczyn do dnia 31 grudnia.
Przez stypendia fundowane (w wierszach 14–16) rozumie się stypendia finansowane ze środków własnych uczelni (np. stypendia, nagrody rektora) lub przez
sponsorów (np. prywatne przedsiębiorstwo, Urząd Marszałkowski), nawet jeśli są wpłacane bezpośrednio na konto studenta, z pominięciem uczelni, o ile uczelnia
posiada taką informację.
EFTA – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, którego członkami są: Norwegia, Szwajcaria, Księstwo Liechtenstein, Islandia.

Dział 4. Formy świadczeń dla doktorantów
Cudzoziemcy
Wyszczególnienie

Liczba
doktorantów
uczelni
sporządzającej
sprawozdanie

0
otrzymujących zapomogi (w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia roku
sprawozdawczego)
zakwaterowanych w domach studenckich –
stan w dniu 31 grudnia (suma wierszy 3+4)
w domach studenckich uczelni
macierzystych
z
tego w domach studenckich innych uczelni

Ogółem
(łącznie
z cudzoziemcami)

W tym na
studiach
stacjonarnych

ogółem

w tym na
studiach
stacjonarnych

1

2

3

4

1

w tym
obywatele
państw
członkowskich Unii
Europejskiej
i EFTA
5
X

2
3
4

Uwaga: Jeżeli 1 doktorant otrzymał w wymienionym okresie 2 zapomogi wykazujemy go tylko jeden raz.

Dział 5. Doktoranci otrzymujący stypendiaa) – stan w dniu 31 grudnia
Cudzoziemcy
Wyszczególnienie

Ogółem
(łącznie
z cudzoziemcami)

W tym na
studiach
stacjonarnych

ogółem

0

1

2

3

Ogółem (wiersze 02, 13 i 15)

01

Doktoranci otrzymujący stypendia z funduszu
stypendialnego (wiersze od 03 do 09)

02

tylko stypendium socjalne

03

tylko stypendium rektora

04

tylko stypendium dla osób
z niepełnosprawnościami
z tego
jednocześnie stypendium socjalne i stypendium
doktoranci rektora
otrzymujący
jednocześnie stypendium socjalne i stypendium
dla osób z niepełnosprawnościami
jednocześnie stypendium rektora i stypendium
dla osób z niepełnosprawnościami
jednocześnie stypendium socjalne, stypendium
rektora i stypendium dla osób
z niepełnosprawnościami
Doktoranci otrzymujący stypendium socjalne (wiersze 03, 06,
07 i 09)
Doktoranci otrzymujący stypendium rektora (wiersze 04, 06,
08 i 09)
Doktoranci otrzymujący stypendium dla osób
z niepełnosprawnościami (wiersze 05, 07, 08 i 09)
Doktoranci otrzymujący stypendia jako stypendyści strony
polskiej
Doktoranci otrzymujący stypendia fundowane
(suma wierszy 15+16)
tylko stypendia fundowane
z tego
jednocześnie stypendia fundowane i inne
stypendia

w tym
obywatele
w tym na
państw
członkowstudiach
stacjonarnych skich Unii
Europejskiej
i EFTA
4
5

X

05

X

06

X

07

X

08

X

09

X

10

X

11
12

X

13
14
15
16

a)

Bez stypendiów ministra oraz stypendiów finansowanych z funduszy unijnych.
Każdego doktoranta należy wykazać tylko raz, z wyjątkiem doktorantów w wierszach 13,14 i 16, którzy mogą również otrzymać stypendia wymienione w wierszach
od 03 do 09.
Uwaga: Dane o liczbie osób otrzymujących stypendia według stanu na dzień 31 grudnia danego roku powinny obejmować również osoby, które tego dnia posiadają
prawomocną decyzję o przyznaniu stypendium, nawet w sytuacji, gdy nie zostało ono wypłacone z różnych przyczyn do dnia 31 grudnia.
EFTA – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, którego członkami są: Norwegia, Szwajcaria, Księstwo Liechtenstein, Islandia.
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie
danych dla potrzeb wypełnienia formularza
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie
formularza

1
2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)

