
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla doktorantów AWF 
w Krakowie – Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia 18 października 2006 roku  

Nr wniosku:...................... Rok akademicki: 
200.../200...  

Data wpłynięcia: ......./ ......./200... r.  

Podpis osoby przyjmującej: ....................................  

Adnotacje: .................................................................. 

...................................................................................... 

                         Kraków, dnia __ __ __ __ _ __ __ __   
  

DZIEKAN   
  
..................................................................................................

 
Wypełnia dziekanat lub komisja stypendialna  

  

Wniosek  
o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium na wyżywienie*  

Nazwisko __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Imiona __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _ Nr albumu __ __ __ __ 
__ __ Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Obywatelstwo: polskie  Adres stałego zameldowania: kod 
pocztowy _ _ -_ _ _ miejscowość___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ulica__ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ nr domu __ __ __ lokal __ __ __ __  telefon1: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Kierunek 
studiów---------------------------------------- Semestr studiów ___  Studia: stacjonarne/niestacjonarne*      Grupa 
dziekańska __ __ __ __   Stypendium socjalne otrzymywałem(-am) przez __ semestrów.   
Jestem doktorantem samodzielnym finansowo i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego  
z rodzicami lub jednym z nich: TAK/NIE*.  
Wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do “Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”.   

Dochody w ubiegłym roku 
kalendarzowym  Dochód ogółem  

Lp.  Imię i nazwisko  wszystkich  
członków rodziny  

Stopień 
pokrewieństwa  

Dokładna 
data 

urodzenia  opodatkowane na 
zasadach ogólnych

2
 

opodatkowane 
zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym
2
,
3
 

(inne) niepodlega-
jşce opodat-

kowaniu
4
 

1.     wnioskodawca             

2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                

 
  
Suma dochodów ogółem __ __ __ __ __ __,__ __ zł podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny __ 
__ daje dochód miesięczny na osobę w rodzinie w wysokości __ __ ____ __ __,__ __ zł   

(słownie: .........................................................................................................................................).  

Z uwagi na szczególne okoliczności dołączam podanie na piśmie: TAK/NIE*   
___________________________________________________  
*

) 
Niepotrzebne skreślić.  

1 
Wypełnienie pola nie jest wymagane.  

2 
Wpisać dochód po odliczeniu: podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (wg wzoru znajdującego się 

w załączniku nr 6, §3 ust. 3).  
3
Wpisać kwotę zgodnie z załącznikiem nr 8.  

4 
Wpisać kwotę zgodnie z załącznikiem nr 7. Jego wypełnienie jest obowiązkowe przez każdego pełnoletniego członka rodziny.  

  
  



 
Dokumenty   
Do wniosku należy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację, według wykazu 
znajdującego się w załączniku nr 6 do “Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dokumenty powinien ponumerować i podpisać wnioskujący doktorant. 
Poniżej należy wypisać numery załączonych dokumentów oraz nazwę i krótki opis ich zawartości.   

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................   

Oświadczenie doktoranta:  
Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.   
 1. Nie złożyłem(-am) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego/na wyżywienie* na innym kierunku studiów.   
 2. Zapoznałem(-am) się z “Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”.   
 3. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że 

wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym.   
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w 
Akademii Wychowania Fizycznego Krakowie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji 
wniosku  o przyznanie pomocy materialnej. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych 
osobowych.   

  
  
 
......................................................     .................................................................................................  
   Data            Własnoręczny podpis doktoranta  
  
Decyzje w sprawie wniosków złożonych w terminie określonym §3 ust. 2 regulaminu zostaną podjęte w ciągu 1 tygodnia po jego upłynięciu, 
w innym razie - w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku i są do wglądu w dziekanacie. Doktorantowi przysługuje prawo odwołania od 
decyzji do rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od ogłoszenia list lub informacji o 
przyznaniu lub nieprzyznaniu świadczeń.   

Decyzja dziekana/komisji stypendialnej*   

Nie przyznano stypendium socjalnego z powodu*:  
a) przekroczenia maksymalnego dochodu 

uprawniającego do otrzymania stypendium,   
b) niekompletnoąci wniosku,   
c) przekroczenia okresu pobierania stypendium 

socjalnego ponad planowany czas studiów,   
d) innego, jakiego   
....................................................................................... 
.......................................................................................  
Przyznano stypendium socjalne na _ _ miesięcy w 
wysokości ................. zł miesięcznie*.   

Nie przyznano stypendium na wyżywienie z powodu*:   
a) przekroczenia maksymalnego dochodu 

uprawniającego do otrzymania stypendium,   
b) niekompletności wniosku,   
c) przekroczenia okresu pobierania stypendium na 

wyżywienie ponad planowany czas studiów,   
d) innego, jakiego   
............................................................................................. 
............................................................................................  
Przyznano stypendium na wyżywienie na _ _ miesięcy 
w wysokości ................. zł miesięcznie*.   

  
Data .....................................................  
  
Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej .........................................................................................   
 
_______________________  
*

) 
Niepotrzebne skreślić.   



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla doktorantów AWF 
w Krakowie – Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia 18 października 2006 roku  

  

Rok akademicki: 200.../200...  

Data wpłynięcia: ......./ ......./200... r.  

Podpis osoby przyjmującej: 
....................................  

Adnotacje: 
.................................................................  

.................................................................................... 

                      Kraków, dnia __ __ __ __ __ __ __ __  

  
DZIEKAN   
....................................................................................................

 
Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów  

  
  

Wniosek   
o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych   

Nazwisko __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
Imiona __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ _________ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _ Nr 
albumu __ __ __ __ __ __ Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Obywatelstwo: polskie  Adres stałego 
zameldowania: kod pocztowy _ _ -_ _ _ miejscowość__ __ __ __ _______ __ __ __ __ __ __ __ __ulica__ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ nr domu __ __ __ lokal __ __ __ __ telefon1: __ __ __ 
__ __ __ __ Rok  studiów__ __ __ ____________________Semestr studiów ___ _________  

Decyzja dziekana/komisji stypendialnej*  
Nie przyznano stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z powodu*:  
a) niekompletności wniosku,  
b) przekroczenia okresu pobierania stypendium specjalnego ponad planowany czas studiów,  
c) innego, jakiego .........................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

Przyznano stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na ............ miesięcy w wysokości ......................................... zł 
miesięcznie *.  

Data .................................................................   
Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej................................................................................................................................   

__________________________________  
1 

Wypełnienie pola nie jest wymagane   
 *

) 
Niepotrzebne skreślić.   

 
 



Dokumenty, uzasadnienie   
Do wniosku należy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (np. legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, decyzje określającą stopień niepełnosprawności). Dokumenty powinien ponumerować i podpisać wnioskujący doktorant. 
Poniżej należy wypisać numery załączonych dokumentów oraz nazwę i krótki opis ich zawartości.   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

Oświadczenie doktoranta:   
 1. Jestem osobą niepełnosprawną.   
 2. Zapoznałem(-am) się z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”.   
 3. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń 

stwierdzam, ż e podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym.   
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi 
obowiązującymi w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wyłącznie w celu i w zakresie 
niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Wiem, że przysługuje mi 
prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych.   

  
  
  
 
.....................................................        ................................................................................  
      Data              Własnoręczny podpis doktoranta  
  
  



 
Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Zarządzenie Rektora nr 
18/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.  
 
Rok akademicki: 20.../20... Data wpłynięcia: ......./ ......./20... r. Podpis osoby przyjmującej: 
.................................... Adnotacje: ................................................................. 
.................................................................................... Kraków, dnia __ __ __ __ __ __ __ DZIEKAN 
......................................................................... ......................................................................... 
......................................................................... Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów Wniosek o 
przyznanie zapomogi Nazwisko __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ Imiona __ __ __ __ __ ____ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ ____ Nr albumu __ __ __ __ __ __ Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Obywatelstwo:__ __ __ __ ___ _____ Adres zamieszkania: kod pocztowy _ _ -_ _ _ miejscowość____ ___ ___ 
____ ___ ___ ____ ____ ___ ___ ___ __ ulica__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ __ ___ nr domu ___ 
___lokal____ ____ ____ ___ ___ ___ ___ telefon: __ __ __ __ __ _ adres e-mail __ __ __ __ __ __ Rok i 
Kierunek studiów __________________________ Semestr studiów ___ Studia: stacjonarne/niestacjonarne,* W/Z*, 
pierwszego/drugiego stopnia* W obecnym roku akademickim złożyłem(-am) wniosek o stypendium socjalne: 
TAK/NIE* W obecnym semestrze otrzymałem(-am) zapomogą: TAK/NIE* Moja rodzina składa się z .......... osób. 
Miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie, wyliczony według zasad określonych w załączniku nr 8 do „Regulaminem 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i 
niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”, wynosi ___________,___ zł 
(słownie:________________________________) Uzasadnienie, załączniki Do wniosku należy załączyć oryginały lub 
uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację. Dokumenty powinien ponumerować i podpisać wnioskujący 
student/doktorant. Poniżej należy wypisać numery załączonych dokumentów oraz nazwę i krótki opis ich zawartości. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
Oświadczam, że: 1. Przejściowo znalazłem(-am) się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Zapoznałem(-am) się z „"Regulaminem 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i 
niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”. 3. Świadomy(-a) odpowiedzialności 
dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że podane we wniosku i w załącznikach 
dane o stanie i dochodach mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym. 4. Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wyłącznie w 
celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Wiem, że przysługuje mi 
prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych. Proszę o przekazanie zapomogi na następujący numer rachunku 
bankowego: ..................................................... ....................................                                              
.......................................                                   …………………….......................... 
                     Data                                                  Własnoręczny podpis studenta/doktoranta 
 
 *) Niepotrzebne skreślić.  
 
Opinia organu samorządu studentów 
............................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................... .......................................... 
Data .................................................................   Podpis przedstawiciela samorządu ..................................................................  
 
 
Decyzja dziekana Nie przyznano stypendium zapomogi z powodu*: a) niekompletności wniosku, b) przyznania w obecnym 
roku akademickim dwóch zapomóg, c) innego, jakiego 
............................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................... ....................................... Przyznano zapomogę 
w wysokości ................................ zł*. 
 
 Data ................................................................. Podpis dziekana.......................................................................................................................  
 
 
____________________________ *) Niepotrzebne skreślić. 
 



Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla doktorantów AWF 
w Krakowie – Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia 18 października 2006 roku.   

 Rok akademicki: 200.../200...  

Data wpłynięcia: ......./ ......./200... r.  

Podpis osoby przyjmującej: 
....................................  

Adnotacje: 
.................................................................  

.................................................................................... 

DZIEKAN   
....................................................................................................

 
Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów  

Wniosek  
o przyznanie stypendium mieszkaniowego  

Nazwisko __ __ __ __ ____ __ __ ____ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ ____ ____ __ __ __ __ __ ____  Imiona 
__ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____  Nr albumu __ 
__ __ __ __ __ Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Obywatelstwo: polskie................. Adres stałego 
zameldowania: kod pocztowy _ _ -_ _ _ miejscowość____ _____________________  ulica________ 
______________________ ______________nr domu______lokal_____ telefon1: __ __ __ __ ____ Kierunek 
studiów__ __ __ __ ________________Rok studiów________________________  Semestr studiów ___ Studia: 
stacjonarne/niestacjonarne  W/Z*  Stypendium mieszkaniowe lub dopłatę do zakwaterowania 
otrzymywałem(-am) łącznie przez __ semestrów.  W obecnym roku akademickim złożyłem(-am) wniosek o 
stypendium socjalne: TAK/NIE*.   
Jestem doktorantem samodzielnym finansowo i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego  z 
rodzicami lub jednym z nich: TAK/NIE*.  
Mieszkam w okresie studiów:  
a) w domu studenckim /domu asystenckim *AWF__________________________ w pokoju nr ______ ,  
b) w domu studenckim uczelni __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ załączam stosowne 
świadczenie),  

c) w obiekcie innym niż dom studencki (załączam uwierzytelnioną kserokopię zarejestrowanej w urzędzie 
skarbowym umowy najmu).  

Razem ze mną mieszkają: moje dziecko, niepracujący małżonek.*   

Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Działu Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów  w 
przypadku wykwaterowania przed końcem roku akademickiego.   

Decyzja dziekana/komisji stypendialnej*  
Nie przyznano stypendium mieszkaniowego z powodu*:  
a) przekroczenia maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium,  
b) niekompletności wniosku,  
c) przekroczenia okresu pobierania stypendium mieszkaniowego ponad planowany czas studiów,  
c) innego, jakiego .........................................................................................................................................   

Przyznano stypendium mieszkaniowe na ......... miesięcy w wysokości ................................ zł miesięcznie*.  

Data .................................................................   
Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej................................................................................................................................   

 Suma dochodów ogółem __ __ __ __ __ __,__ __ zł podzielona przez 12 miesięcy i liczbę członków  rodziny 
__ __ daje dochód miesięczny na osobę w rodzinie w wysokości __ __ __ __ __ __,__ __ zł  (słownie: 
..............................................................................................................................................).  
_____________________________  
*

) 
Niepotrzebne skreślić.  

1 
Wypełnienie pola nie jest wymagane   

Dokumenty   
Do wniosku należy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację. W przypadku 
nieubiegania się o stypendium socjalne – również według wykazu znajdującego się w załączniku nr 2 do „Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”. Dokumenty 
powinien ponumerować i podpisać wnioskujący doktorant. Poniżej należy wypisać numery załączonych dokumentów oraz nazwę i krótki 
opis ich zawartości.   



  
  
Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla doktorantów AWF 

w Krakowie – Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia 18 października 2006 roku.  

Rok akademicki: 200.../200...  

Data wpłynięcia: ......./ ......./200... r.  

Podpis osoby przyjmującej: 
....................................  

Adnotacje: 
.................................................................  

.................................................................................... 

DZIEKAN   
....................................................................................................

 
Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów  

  
Wniosek   

o przyznanie zapomogi   
Nazwisko __ __ __ __ ____ __ __ ____ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ ____ ____ __ __ __ __ __ ____  Imiona 
__ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____  Nr albumu __ 
__ __ __ __ __ Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Obywatelstwo: polskie Adres stałego 
zameldowania: kod pocztowy _ _ -_ _ _ miejscowość____ _____________________  ulica________ 
______________________ ______________nr domu ______lokal______  telefon1: __ __ __ __ __ __Rok i 
Kierunek studiów _______________________________  Semestr studiów ___ Studia: 
stacjonarne/niestacjonarne    W/Z* _________  W obecnym roku akademickim złożyłem(-am) wniosek o 
stypendium socjalne: TAK/NIE*  W obecnym roku akademickim otrzymałem(-am) zapomogą: TAK/NIE*   

Moja rodzina składa się z ................ osób. Miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie, wyliczony 
według zasad określonych w załączniku nr 2 do „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  i 
wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego  w 
Krakowie”, wynosi __ __ __ __ __ __,__ __ zł (słownie:___________________________________  

Opinia wydziałowego organu samorządu doktorantów:  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  

Data .................................................................                 Podpis przedstawiciela samorządu ..................................................................  
  

Decyzja dziekana/komisji stypendialnej*  
Nie przyznano stypendium zapomogi z powodu*:  
a) niekompletności wniosku,  
b) przyznania w obecnym roku akademickim dwóch zapomóg,  
c) innego, jakiego .........................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

Przyznano zapomogę w wysokości ................................ zł*.  

Data .................................................................   
Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej................................................................................................................................   
____________________________  
*) Niepotrzebne skreślić.  
 
1 
Wypełnienie pola nie jest wymagane.   

  
  
 



 
Uzasadnienie, załączniki   
Do wniosku należy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację. Dokumenty powinien 
ponumerować i podpisać wnioskujący doktorant. Poniżej należy wypisać numery załączonych dokumentów oraz nazwę i krótki opis ich 
zawartości.   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

Oświadczam, że:   

 1. Przejściowo znalazłem(-am) się w trudnej sytuacji materialnej.   
 2. Zapoznałem(-am) się z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”.   
 3. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń 

stwierdzam, że podane we wniosku i w załącznikach dane o stanie i dochodach mojej rodziny są zgodne ze 
stanem faktycznym.   

 4. Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o 
ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi 
obowiązującymi w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wyłącznie w celu i w zakresie 
niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Wiem, że przysługuje mi 
prawo wglądu  i poprawiania moich danych osobowych   

  
  
  
 
.....................................................                            .............................................................................           
 Data         Własnoręczny podpis doktoranta   

 



 

Załącznik nr 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla doktorantów AWF 
w Krakowie – Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia 18 października 2006 roku  

  
  
.........................................................  

imię i nazwisko   
  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA  
O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI   

OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE   
PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM   

OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE  

Oświadczam, że w ubiegłym roku kalendarzowym uzyskałem(-am) dochód z działalności opodatkowanej w formie:   
(zakreśli odpowiedni kwadrat)   

ryczałtu ewidencjonowanego   
 
 

karty podatkowej   
  
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2 – 4 niniejszego oświadczenia wyniósł:  
  ....................................zł......gr  
2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły:  .....................................zł......gr  
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły:  ....................................zł......gr  
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł:   .....................................zł......gr  
 
  
  
Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
przepisami wewnętrznymi obowiązującymi  w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy 
materialnej złożonego przez doktoranta Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - członka 
mojej rodziny. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych.   
  
..................................................     ………......................................................................  
                         Data        Własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie   
  

Pouczenie  

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego 
podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych  w 
związku z art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. “Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. nr 164, poz. 1365).  

W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, należny ryczałt należy udokumentować zaświadczeniem  z 
urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w roku kalendarzowym, którego dotyczy oświadczenie.   

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej, wysokość podatku dokumentuje się decyzją lub decyzjami  z urzędu 
skarbowego o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym, którego dotyczy oświadczenie. Wysokość karty podatkowej 
pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od podatku stanowi podatek należny.   
  



 
Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  dla doktorantów AWF 

w Krakowie – Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia 18 października 2006 roku  

  

.........................................................  
imię i nazwisko   

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA   
O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU   

PODATKIEM DOCHODOWYM  

  

Oświadczam, że w ubiegłym roku kalendarzowym uzyskałem(-am) dochód w wysokości ..............................zł. z tytułu:   

1) utrzymywania gospodarstwa rolnego o powierzchni ........ ha przeliczeniowych  w wysokości .......... zł
1
– załączam 

zaświadczenie o wielkości gospodarstwa,  

2) alimenty na dzieci w wysokości ..................... zł
2
,  

3) ................................................................................................................................................  

4) ................................................................................................................................................  

5) ................................................................................................................................................  

6) ................................................................................................................................................  

  
Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji 
wniosku o przyznanie pomocy materialnej złożonego przez doktoranta AWF w Krakowie - członka mojej rodziny. 
Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych.   

  
..................................................                      .............................................................................   
 Data          Własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie   
  
  
  

Pouczenie  
Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. “Prawo o szkolnictwie wyższym” 
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 )):  
 − dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego

2
,  

 − alimenty na dzieci
3
,  

 − zaliczką alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  
 − zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych,  
 − dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,  
 − kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane 

z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,   
 − świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,   
 − należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich 

w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  
 – stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych  i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,  
 – środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 

międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radą Ministrów, właściwego ministra lub 
agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu 
upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

 – renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne),  



 – dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej 
Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  

 – należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych 
użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji 
pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, 
celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił 
wielonarodowych,  

 – należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,  

 – renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  
 – renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach  o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  
 – świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu  i 
batalionach budowlanych,  

 – dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,  

 – świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszą Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

 – emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji 
pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,  

 – renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, 
renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w 
latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,  

 – należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na 
podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm),  

 – dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,  z 
późn. zm.),  

 – dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  

 – ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”,  

 – ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 
2003-2006.  

  
 
1
 Dochód stanowi iloczyn liczby ha przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy 

z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  
2
 Wymagane dokumenty: kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 

treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów -w przypadku uzyskania alimentów 
niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a 
także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.  
 
 
 
Do dochodów nie wlicza się (zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. “Prawo o szkolnictwie wyższym”  (Dz. U. 
nr 164, poz. 1365):  
– dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające 

naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez 
wzglądu na wiek, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo;  

– świadczeń pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendiów: socjalnego, specjalnego 
dla osób niepełnosprawnych, za wyniki w nauce lub sporcie, ministra za osiągnięcia w nauce, za wybitne osiągnięcia sportowe, na 
wyżywienie, mieszkaniowego oraz zapomogi;  

– świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego “Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;  

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141)  


