
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacana świadczeń  
z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU 
AKADEMICKIM ………./……… 

 
……………………………………………… 
Imię i nazwisko doktoranta 

……………………………………………… 
Adres zamieszkania 

……………………………………………… 
Adres e – mail  

……………………………………………… 
Zakład 

……………………………………………… 
Rok studiów 

                          
nr konta 

Komisja Stypendialna 
Międzynarodowe Studium Doktoranckie 

Instytut Fizyki Jądrowej 
Polskiej Akademii Nauk 

 

Proszę o przyznanie świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego. 

     Aktualnie moja rodzina składa się z wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, na podstawie załączonego wykazu dokumentów.  

 Jestem doktorantem samodzielnym finansowo i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa z żadnym 
z rodziców.  

 Jestem doktorantem samodzielnym finansowo, a moja rodzina składa się wymienionym osób, 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, na podstawie załączonego wykazu 
dokumentów. 
 

 

Uzasadnienie wniosku 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
 

Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące rodzajów, wysokości dochodów mojej 
rodziny, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że ubiegam się 
o przyznanie stypendium socjalnego tylko w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Oświadczam również, że zapoznałam/-em się z Regulaminem przyznawania stypendium socjalnego w IFJ PAN. 
Ponadto, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Sekretariatu MSD IFJ PAN o zmianach w sytuacji materialnej 
mojej rodziny. 

 

Kraków,…………      ……...……………………………. 

                        Podpis doktoranta 



Wykaz osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

Lp. Imię i nazwisko Rok  
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Miejsce pracy/nauki lub 
inne źródło utrzymania 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

     

     

 

Wyliczenie rocznego dochodu netto doktoranta 
I. Dochody członów rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym…….. 

Lp. Imię i nazwisko członka 
rodziny 

Dochody [zł] Ogółem 
opodatkowane 
na ogólnych 
zasadach* 

opodatkowane 
zryczałtowany
m podatkiem 
dochodowym 

(inne) 
niepodlegające 
opodatkowaniu 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

Razem     
* Wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy 
składek na ubezpieczenie zdrowotne  

 



 
 

II. Pozostałe 

Lp. Rodzaj świadczeń Kwota 

1 Alimenty świadczone na rzecz innych osób w ciągu roku 
kalendarzowego……...... 

 

2 Dochód utracony z roku kalendarzowym ………..  

3 Dochód uzyskany z roku kalendarzowego….…….  

4 Opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w 
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku…….. 

 

5 Ogółem roczny dochód rodziny w roku kalendarzowym………   

6 Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań oraz utraty 
dochodu wykazanych w punktach 1 – 3  

 

7 Dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę  

 

 

III. Wykaz załączonych dokumentów 

Lp. Rodzaj dokumentu Imię i nazwisko osoby, której  
dokument dotyczy 

1   

2   

3   

   

   

   

   

 

Informacje odnośnie wymaganych dokumentów: 
1. Zaświadczenie właściwego Urzędu Pracy jest wymagane dla każdej osoby we wspólnym 

gospodarstwie domowym, która ukończyła 18 lat, w tym również dla doktoranta 
wnioskodawcy. 

2. Wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Gminy, w rejestrze podatników podatku rolnego, 
wraz z liczbą hektarów przeliczeniowych tworzących gospodarstwo rolne, gdy rodzina 
zamieszkuje na terenie gminy rolniczej. 

3. Wymagane są kserokopie aktów urodzenia rodzeństwa, które ukończyło 26 lat oraz 
zaświadczenie o pobieraniu nauki. 

4. Należy udokumentować, zobowiązanie oraz utratę dochodu, wykazane w punkach 1 – 4.   



Decyzja komisji Funduszu Pomocy Stypendialnej dla Doktorantów 
 

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższych (Dz. U. z 
2012 r., z poz. 572, z późn. zm.) oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i 
wypłacania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów Instytut Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, z dnia…..., 
po rozpatrzeniu wniosku Pani/Pana……………………………………. z dnia………… 
komisja przyznaje stypendium socjalne w kwocie………. na miesiąc / nie przyznaje 
stypendium socjalnego. * 
Powód nie przyznania stypendium:…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Kraków, ………. 
 
 
            
      

 ……………………………………... 
 Przewodniczący komisji 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 
Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Komisji Odwoławczej w Instytucie 
Fizyki Jądrowej PAN w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji z 
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 173 paragraf 3 kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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