Załącznik nr 1
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów SDNP PAN

Kraków , dn. ....................................
Nr wniosku ........... Data wpływu ......................
Uwagi ……….....................................................
Podpis osoby przyjmującej ................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE: stypendium socjalnego
KOMISJA STYPENDIALNA DS. POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW przy IB PAN
Proszę o przyznanie na rok akademicki ……………………………..:
□ stypendium socjalnego,
 □ zwiększenia stypendium socjalnego:
dla:
 □ doktoranta
□ niepracującego małżonka lub dziecka
z tytułu zamieszkania:
□ w domu studenckim

I. Dane doktoranta – dane obowiązkowe

□ w innym obiekcie niż dom studenta

Nazwisko .................................................................................................................... ........................................................................
Imiona ...................................................................................................................... ...........................................................................
Instytut prowadzący.................................................................................................... ................................................................
Rok studiów ............... Semestr studiów ................... Nr PESEL ..............................................
Adres stałego zameldowania: kod pocztowy ......................... miejscowość ......................................................................................
ulica ......................................................................................................... nr domu .............................. nr lokalu ..............................
Adres do korespondencji: kod pocztowy:……………………miejscowość……………………………………………………….
ulica: ……………………………………………………………………..nr domu ……………………. nr lokalu ………………..
Adres e-mail: ........................................................................................... telefon ................... ...........................................................
Nr rachunku bankowego __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Skład rodziny:
Na dzień składania wniosku rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób:
Lp.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Stopień
Miejsce pracy1) lub nauki
pokrewieństwa
1.
wnioskodawca

Okres
zatrudnienia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1) podać wszystkie miejsca pracy i okresy zatrudnienia w roku poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane oraz w roku bieżącym.

Miesięczny dochód netto przypadający na jedną osobę w mojej rodzinie, według załączonych zaświadczeń wynosi
............. zł, słownie: …………………………………………………………………………………………………………
Odległość od miejsca zamieszkania do IB PAN wynosi: …………………km
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Do wniosku dołączam następujące załączniki:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok akademicki - ....................... szt.
Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok akademicki - ......................... szt.
Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - ............... szt.
Zaświadczenia członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - ………………….. szt.
Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki.
Zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie - ............... szt.
Inne:
...................................................................................................................…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................……………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................
czytelny podpis doktoranta

III. OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk)¹, odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk²
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej³ oświadczam, iż oświadczam, że:
1. dokumenty dołączone do wniosku z dnia …………………o pomoc materialną w roku akademickim ……………….. stanowią komplet
dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny w roku ….............., a dane w nich zawarte są zgodne
ze stanem faktycznym;
2. we wniosku o przyznanie pomocy materialnej podałem/am stan mojej rodziny aktualny w dniu składania wniosku;
3. wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim ……………….. złożyłem/am wyłącznie na studiach
doktoranckich SDNP PAN w Krakowie;
4. zapoznałem/am się z treścią art. 199 ust. 3 w zw. z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i oświadczam, że jestem/nie jestem* studentem studiów I lub II stopnia oraz uczestnikiem innych
studiów doktoranckich (podać jakich)………………………………… w Instytucie
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. nie jestem/jestem kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym/funkcjonariuszem służb państwowych*);
6. zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
SDNP PAN.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez IB PAN danych osobowych zawartych we wniosku oraz złożonych załącznikach.

Data .......................................................................

...........................................................................................
czytelny podpis doktoranta

¹ art. 233 § 1 Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym n a podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
² art. 286 Kodeksu karnego – „Kto w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;
* art. 199 ust. 3 – „Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów,
z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 184 ust. 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”.

2

IV. Wypełnia pracownik ds. socjalnych SDNP PAN
Potwierdzam kompletność wymaganych zaświadczeń o dochodach i sprawdzenie średniego miesięcznego dochodu netto
przypadającego na jednego członka w rodzinie doktoranta, który wynosi: ............................................................zł (słownie złotych:
..............................................................................................................................................................)
.....................................................
data
Dodatkowe adnotacje urzędowe:

..........................................................................................
/podpis pracownika ds. socjalnych SDNP PAN/

1. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji wysłano w dniu …………………… na adres …………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

V. Adnotacje Komisji Stypendialnej ds:
Przyznano stypendium socjalne/ zwiększenie stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie*)
w wysokości na okres ……………………………………………………….. w wysokości ……................... zł miesięcznie.
Nie przyznano stypendium socjalnego/ zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie
z powodu *)................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data...............................

............................................ .........................................................
podpis przewodniczącego KS

VI. Adnotacje Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds:
Przyznano stypendium socjalne/ zwiększenie stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie*)
w wysokości na okres ……………………………………………………….. w wysokości ……................... zł miesięcznie.
Nie przyznano stypendium socjalnego/ zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie
z powodu *)................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data...............................

.....................................................................................................
podpis przewodniczącego OKS

*) niepotrzebne skreślić
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