
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

(drukować dwustronnie!) 

WNIOSEK  

o przyznanie pomocy materialnej uczestnikowi studiów doktoranckich 

na rok akademicki ……………………. 

 

Nazwisko.........................................................................Imię/imiona.................................................................................. 

 

Numer PESEL: …………………………………………  

 

Forma studiów doktoranckich: stacjonarne/niestacjonarne *    
 

Studia doktoranckie na Wydziale………………………………………..………….…  Rok studiów: ........................ 

 

tel. kontaktowy: ................................. adres e-mail: ................................................... 

Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy: 

 

..................................................................................................       .................... .....................................................................................  
                                                  ulica, nr domu, nr mieszkania                                                                                                                     gmina/ powiat 

 

..................................................................................................       .................................................................... ..................................... 
                                                  kod pocztowy, miejscowość                                                                                                                                        województwo 

 

Adres zamieszkania podczas studiów doktoranckich (dot. uczestników studiów stacjonarnych): 

 

.............................................................................................                      .......... ...................................................................................... 
                                                 ulica, nr domu, nr mieszkania                                                                                                                            kod pocztowy, miejscowość 

 
Proszę o przyznanie (zaznaczyć X w pierwszej kolumnie): 

 stypendium socjalnego 

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkania (w domu studenckim/ obiekcie innym niż dom studencki)* 

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta  

(w domu studenckim – obiekcie innym niż dom studencki)* 

 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

* niepotrzebne skreślić 
 

Wykaz członków rodziny i osiągniętych przez nich dochodów w roku kalendarzowym ....................................  

Lp. 
Członkowie rodziny 

(imię i nazwisko) 
Rok ur. 

Stopień 

pokre- 

wieństwa 

 

Dochody 

opodatkowane 

na zasadach 

ogólnych** 

(w zł.) 

Dochody 

opodatkowane 

zryczałtowanym 

podatkiem 

dochodowym** 

(w zł.) 

 
Dochody (inne) 

niepodlegające 

opodatkowaniu 

(w zł.) 

 

 

 
Ogółem 

 

   wnioskoda-

wca 

    

        

        

        

        

        

        

** wypisuje się dochód netto, czyli po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie 
zdrowotne – zgodne z załącznikami.  

1) Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi: ..........................zł ............gr 

2)  Odliczenie z tytułu:  

     - płacenia alimentów na inne osoby ..........................zł .............gr 

     - opłat za pobyt członków rodziny w instytucji zapewniającej całodzienne utrzymanie ..........................zł .............gr 

3) Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi: ..........................zł ............gr 

4) Dochód rodziny netto w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie wynosi: ..........................zł ............gr 

Dochód netto miesięcznie na osobę po odliczeniu przeliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:..………. zł ..……..gr 

(wypełnia pracownik Sekcji Socjalno-Bytowej) 



 

Do wniosku załączam następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. zaświadczenie/a z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za rok ...........  - szt. ......... 

2. zaświadczenie/a o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej – szt. .......... 

3. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców3 : TAK/NIE* 

4. …................................................................................................ .................................................................................................. 

5. …............................................................................................................................. ..................................................................... 

6. …............................................................................................................................. ..................................................................... 

7. …................................................................................................................................................. ................................................. 

8. ................................................................................. .....................................................................................................................  

* niepotrzebne skreślić 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego – „Kto,  

w celu osiągnięcia 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” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 226 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)¹ oświadczam, że dokumenty 

dołączone do wniosku z dnia …………….…………. o pomoc materialną na rok akademicki 

………..…/.……..…….. stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny  

w roku ……….…………, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na studiach doktoranckich na innym 

wydziale oraz w innej Uczelni lub jednostce naukowej, niż wskazane w niniejszym wniosku.² 
 

 

 
NR KONTA DOKTORANTA 

                                

 

 

Nazwa banku: __________________________________________________ 

 

 

 

 

Poznań, dnia …………………………..    …….…………………………………… 

                            podpis doktoranta/ki 
 

 

1 Art.  226. ust. 1.  Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowie-

dzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211- 224, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2 Art. 199. ust. 4.  Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studen-
tów, z wyłączeniem art. 174 ust. 4 . 

Przepisy stosowane odpowiednio: 
3 Art. 179 ust. 6.  Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 
   pkt. 3: 

1)  w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia 

jedna z następujących przesłanej: 
a) ukończył 26. rok życia, 

b) pozostaje w związku małżeńskim, 

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, lub  
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:  

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,  

b) posiada stałe źródło dochodu w roku bieżącym,  
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b , jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej  w art. 6 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. oświadczeniach rodzinnych, 

d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

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 studiów. 
ust. 5.  Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o 

których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra 

lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 
ust. 7. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. 



 

__________________________________________________________________________ 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów po rozpatrzeniu wniosku przyznaje / nie przyznaje* 

stypendium  

od miesiąca ................. na rok akademicki ............................... 

- stypendium socjalne                              ........................... zł 

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości      ........................... zł 

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych .......................... zł 

 

 

 

 

 

 

     .......................                                           ….………..…………….................................................. 
                  data                                                                                                    podpis  Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 

 

 

 

 


