
Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną mają wszyscy doktoranci, niezależnie od systemu stu-
diów doktoranckich (stacjonarne, niestacjonarne).

2. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.

3. Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.

Doktoranci składają wnioski o przyznanie pomocy materialnej w następujących terminach:
a) stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe – do 8 października 

(w roku akad. 2006/2007 – do 1 grudnia 2006 roku,
b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – jak w lit. a),
c) stypendium za wyniki w sporcie oraz stypendium za wyniki w nauce – zasady składania wnio-

sków oraz kryteria ich rozpatrywania zostaną podane w terminie późniejszym.

Doktorantowi przysługuje prawo do składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy material-
nej po terminach, o których mowa powyżej, ale pomoc (stypendialna) może zostać przyznana wy-
łącznie na okres od posiedzenia Komisji Ekonomicznej, na którym wniosek zostanie rozpatrzony 
pozytywnie. Dotyczy to również sytuacji, gdy doktorant w ciągu okresu, na jaki przyznano mu po-
moc, występuje o jej rozszerzenie (zwiększenie). Taki wniosek musi zostać złożony na nowym for-
mularzu, a wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku ponownego składania innych dokumentów, 
które już są w posiadaniu Uczelni. W szczególności oznacza to, że wniosek już rozpatrzony nie 
może być poprawiany w celu rozszerzenia zakresu pomocy.

Dotrzymanie powyższych terminów jest podstawą przydzielenia pomocy na okres całego roku aka-
demickiego. Złożenie wniosku w terminie późniejszym wyklucza możliwość ubiegania się o spłatę 
przyznanych świadczeń od początku roku akademickiego, z wyjątkiem stypendium za wyniki w na-
uce.

Wniosek niekompletny, złożony bez wymaganych dokumentów, o których mowa w niniejszej infor-
macji, nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. Wydanie decyzji pozytywnej możliwe jest wyłącz-
nie po uzupełnieniu wniosku. W szczególności oznacza to, że uzupełniony wniosek traktowany jest 
jako złożony na pierwsze, po dacie uzupełnienia, posiedzenie Komisji Ekonomicznej.

W przypadku, gdy wydanie decyzji negatywnej lub stwierdzenie braków w dokumentacji nastąpiło 
na skutek błędnego opracowania wniosku, Komisja Ekonomiczna z urzędu wydaje decyzję o spłacie 
świadczeń od daty realizacji wypłat na podstawie decyzji podjętych na posiedzeniu, na które wnio-
sek pierwotnie został złożony.

W uzasadnionych przypadkach Dziekan może zmienić terminy wymienione w lit. a). Podjęta w ten 
sposób decyzja  dotyczy wyłącznie  doktorantów niestacjonarnych.  Świadczenia  przyznane na  tej 
podstawie  mogą  być  wypłacone  od  początku  roku  akademickiego  pod  warunkiem dotrzymania 
przez doktoranta terminu ustalonego w tym trybie.

4. Okresy dokumentowania sytuacji materialnej.

Dla ustalenia prawa do pomocy materialnej uzależnionej od sytuacji materialnej doktorant przedsta-
wia odpowiednie zaświadczenia i dokumenty (wymienione w Informacjach ...) zawierające dane za 
następujące okresy:
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a) stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe (w przypadku skła-
dania wniosku w terminie określonym w p. 3a) – lipiec-wrzesień bieżącego roku kalendarzowe-
go,

b) stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe (w przypadku skła-
dania wniosku w terminie późniejszym – ostatnie trzy pełne miesiące kalendarzowe przed datą 
złożenia wniosku.

Uwaga: w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej doktoranta w czasie pomiędzy okresem,  
za który obowiązywało przedstawienie świadczeń, a złożeniem wniosku, doktorant upoważ-
niony jest do złożenia zaświadczeń dotyczących ostatniego miesiąca przed złożeniem wnio-
sku. Rozpatrując taki wniosek Komisja Ekonomiczna uwzględnia aktualną sytuację mate-
rialną doktoranta.

5. Doktoranci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składają następujące dokumenty:
a) stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe – Wniosek o przy-

znanie pomocy materialnej,
b) ew. podwyższenie stypendium socjalnego – na wniosku wymienionym w lit. a),
c) zapomoga – odręczne podanie z obowiązkowymi załącznikami dokumentującymi przyczynę wy-

stąpienia o pomoc,
d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

Warunki ogólne umożliwiające przyznanie doktorantowi stypendium za wyniki w nauce określa art. 
199 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005 
r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Zasady składania wniosków oraz kryteria ich rozpatrywania zostaną podane w terminie póź-
niejszym.

6. Składając wnioski i przyznanie pomocy materialnej oprócz wniosków, o których mowa w p. 5 lit. 
a)-b) odpowiednio do sytuacji można przedstawić następujące dokumenty pozwalające określić sy-
tuację materialną doktoranta i jego rodziny (załączniki poszczególnych rodzajów stanowią obowiąz-
kowe uzupełnienie Wniosków):
a) zaświadczenia z zakładów pracy o wynagrodzeniu otrzymywanym w okresie wymaganym do 

udokumentowania wniosku o pomoc socjalną danego rodzaju przez doktoranta i jego małżonka 
(druk Zaświadczenie o zarobkach lub inny równoważny dokument),

b) zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez doktoranta i mał-
żonka w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych na zasadach ogólnych (brak w tym roku takich dochodów musi zostać potwierdzony 
przez Urząd Skarbowy obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku 
życia)(druk Zaświadczenie o wysokości dochodów – wypełniany za okres 1 I - 31 XII ostatniego 
rozliczonego roku podatkowego) – obligatoryjne załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy 
materialnej,

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodo-
wego w ostatnim roku rozliczeniowym (druk Zaświadczenie o wysokości dochodów – wypełnia-
ny za okres 1 I - 31 XII ostatniego rozliczonego roku podatkowego), albo decyzję lub decyzje 
ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ostatnim roku podatko-
wym (dotyczy doktoranta i małżonka),

d) oświadczenia doktoranta i małżonka o wysokości dochodu uzyskanego w okresie wymaganym 
do udokumentowania wniosku o pomoc socjalną danego rodzaju, jeżeli doktorant lub małżonek 
rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód deklarowany w oświadczeniu nie może 
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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 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r., nr 228 poz. 2255, z późn. zm.)(druk 
Oświadczenie o dochodzie),

e) oświadczenia doktoranta i członków rodziny o wysokości uzyskanych w okresie wymaganym do 
udokumentowania wniosku o pomoc socjalną danego rodzaju innych dochodów nie podlegają-
cych opodatkowaniu (druk Oświadczenie o dochodzie) – dotyczy również stypendium doktoranc-
kiego otrzymywanego przez wnioskodawcę i małżonka,

f) kopie ostatnich decyzji emerytalno-rentowych oraz kopie ostatnich odcinków emerytalno-rento-
wych (jeżeli takie świadczenia wchodzą w skład dochodów rodziny) – pod warunkiem przedsta-
wienia oryginałów do wglądu,

g) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w hekta-
rach przeliczeniowych ogólnej powierzchni),

h) zaświadczenie właściwego organu o wysokości rent określonych w przepisach o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne),

i) przekazy lub przelewy pieniężne oraz kopie wyroków sądu dokumentujące wysokość alimentów, 
jeżeli doktorant lub jego małżonek są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich pła-
cenia na rzecz osoby spoza rodziny; kwoty udokumentowane w ten sposób są odliczane od do-
chodów wykazanych za pomocą pozostałych dokumentów,

j) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu pro-
tokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazy lub przelewy pieniężne do-
kumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimen-
tów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub 
przelewy wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egze-
kucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

k) inne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające dochody określone na podstawie składników 
wymienionych w art. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 
z 2003 r., nr 228 poz. 2255, z późn. zm.) lub sytuację socjalno-materialną (np. zaświadczenia 
Urzędów Pracy).

Doktorant składający wniosek o przyznanie pomocy materialnej może odliczyć od dochodu rodziny 
wydatki związane z następującymi przypadkami:
a) członkowie rodziny doktoranta (doktorant i/lub małżonek) wyrokiem sądu zobowiązani są do pła-

cenia alimentów na rzecz innych osób; odliczeniu podlega kwota zasądzona pod warunkiem 
przedłożenia postanowienia (lub jego kopii) sądu oraz kopii przekazów lub przelewów pienięż-
nych,

b) członkowie rodziny przebywają w instytucji zapewniającej całodobowe odpłatne utrzymanie; po-
noszone z tego tytułu opłaty za pobyt można odliczyć od dochodu załączając zaświadczenie
o wysokości ponoszonej opłaty.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznanie pomo-
cy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) doktoranta,
b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepeł-

noletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim 
roku studiów, do ich ukończenia, dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek oraz dzieci niepeł-
nosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z tym nawet w wyjątkowych przypadkach nie można uwz-
ględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej doktoranta.
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W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się 
osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Miesięczną  wysokość  dochodu  na  osobę  w  rodzinie  doktoranta  uprawniającą  do  ubiegania  się
o przyznanie pomocy materialnej ustala się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r., nr 228 poz. 2255, z późn. zm.), z zastrzeże-
niem, że do dochodu nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-

szym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),
b) świadczeń otrzymywanych na podstawie działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-

woju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie Ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., nr 67, poz. 329, z późn. zm.),
d) zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłków 

pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych),
e) świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych itd.),
f) świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
g) dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy do ustalania wysokości  dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się
o pomoc materialną przyjmuje się dochód z gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podsta-
wie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na 
podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., nr 94, 
poz. 431 z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 
pozarolniczych dochody te sumuje się. Korzystający z dochodu z gospodarstwa rolnego i nie posia-
dający innych źródeł dochodu członkowie rodziny obowiązkowo załączają zaświadczenia Urzędu 
Skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie posiadaniu innych 
źródeł dochodu (druk Zaświadczenie o wysokości dochodów – wypełniany za okres 1 I - 31 XII os-
tatniego rozliczonego roku podatkowego).

Składając oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne oraz oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym, należy uwzględnić:
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określo-

nych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary 

wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związ-
ku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymy-
wane z zagranicy,

- renty socjalne,
- dodatki kombatanckie, ryczałty energetyczne i dodatki kompensacyjne określone w przepisach

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego,
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- świadczenia pieniężne określone w przepisach o świadczeniach pieniężnych przysługujących oso-
bom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę 
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 określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- świadczenia pieniężne oraz ryczałty energetyczne określone w przepisach o świadczeniach pie-
niężnych i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo 
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowla-
nych,

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji mię-

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

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamiesz-
kania 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 budżeto-
wej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek woj-
skowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie 
zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobie-
żenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, po-
licjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych orga-
nizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

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

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkal-
nych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wy-
poczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

- 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, restruktu-
ryzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji gór-
nictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczych spół-
dzielniach produkcyjnych,

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepi-
sach o systemie ubezpieczeń społecznych,

- kwoty diet nie opodatkowane 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,
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- alimenty na rzecz dzieci i innych członków rodziny,
- dodatkowe dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- wysokość zasiłków wychowawczych,
- dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
- stypendia nie wymienione w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku 

(Dz.U. z 2005r, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

W zależności od sytuacji socjalnej do wniosku o przyznanie pomocy materialnej należy również do-
łączyć:
- kopie aktów urodzenia dziecka doktoranta (dotyczy osób, których nie dotyczy obowiązek szkolny),
- zaświadczenia ze szkół o nauce dzieci,
- kopie odpisów prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację małżeństwa stu-

denta,
- kopie wyroków i orzeczeń związanych z ograniczeniem lub odebraniem praw rodzicielskich oraz

z ew. adopcją, przysposobieniem lub ustanowieniem opiekunów prawnych i faktycznych,
- kopie aktów ślubu (w przypadku małżeństw doktorantów).
Uwaga: a) na podstawie decyzji Dziekana w przypadku, gdy dokumenty wymienione w pkt. 6 były 

dołączone do wniosków o przyznanie pomocy materialnej w latach ubiegłych, a ich 
ważność nie upłynęła lub dotyczą tych samych, właściwych okresów, doktorant może 
powołać się na zaświadczenia i oświadczenia będące w dyspozycji Uczelni; wydając 
decyzję Dziekan uwzględnia przepisy dotyczące zasad dokumentowania przebiegu stu-
diów,

b) w przypadku, gdy Urząd Skarbowy nie jest w stanie wystawić zaświadczenia za ostatni  
rok podatkowy (dotyczy wyłącznie wniosków o stypendium socjalne, stypendium na wy-
żywienie i stypendium mieszkaniowe na drugi semestr oraz wniosków o miejsce w 
Domu Studenckim), można przedstawić wypełniony druk Zaświadczenie o wysokości 
dochodów (za ostatni rozliczony rok podatkowy!) oraz – gdy dochód pochodzi z indywi-
dualnej działalności gospodarczej – druk Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w peł-
nym kwartale poprzedzającym złożenie wniosku.

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium mieszkaniowego na dziecko (dzieci) lub niepra-
cującego małżonka (przysługuje tylko doktorantom stacjonarnym) zobowiązany jest przedstawić:
- kopię (lub kopie) aktu (lub aktów) urodzenia dziecka (lub dzieci),
- kopię aktu ślubu,
- dokumenty potwierdzające stan pozostawania bez pracy współmałżonka,
- dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie poza miejscem stałego zameldowania każdego

z małżonków,
- wypełniony własny Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z zaznaczoną na nim właściwą for-

mą pomocy. Na druku Wniosku współmałżonek składa razem z wnioskodawcą oświadczenie
o braku własnych praw do pomocy materialnej przyznawanej na podstawie Ustawy oraz dokumen-
ty potwierdzające brak własnych przychodów i dochodów (zaświadczenia Urzędów Pracy i Urzę-
dów Skarbowych).

7. Doktorant ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa wniosek
o przyznanie świadczenia. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności wystawione przez właściwy organ orzekający. Doktorant może przedstawić ko-
pię orzeczenia pod warunkiem przedstawienia Uczelni do wglądu oryginału orzeczenia.
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Ubiegając się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant jest zwolniony z obo-
wiązku przedstawiania dokumentów opisujących sytuację materialną, jednak nie dotyczy to jego 
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego i stypendium na wyży-
wienie.

8. Informacje dodatkowe:
a) dochody, w oparciu o które doktorant stara się o udzielenie pomocy materialnej wylicza się na 

podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r., nr 
228, poz. 2255, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne 
(Dz.U. z 2004 r., nr 452, poz. 433),

b) za dochód netto uznaje się przychód pomniejszony o:
- koszty uzyskania przychodu,
- należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- kwoty zasiłków rodzinnych,

c) pod pojęciem rodziny rozumie się następujące osoby:
- małżonków,
- małżonka i dzieci doktoranta,
- pozostające na utrzymaniu uczące się dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,
- dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-

nosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pie-
lęgnacyjne,
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego.

d) wszystkie osoby (studenci – dzieci doktoranta) w rodzinie doktoranta posiadające własne źródła 
dochodów w wysokości nie pozwalającej na ustalenie ich samodzielności finansowej, zobowią-
zane są przedłożyć informacje o dochodach, a ich dochody wliczane są do dochodu rodziny.

W PRZYPADKU WYKAZANIA DOCHODÓW, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ BUDZI UZASADNIO-
NE ZASTRZEŻENIA, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA ZASTRZEGA SOBIE PRA-
WO ZWRÓCENIA SIĘ DO URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ O SPRAWDZENIE SYTUACJI 
MATERIALNEJ WNIOSKODAWCY.

Druki wniosków o przyznanie pomocy materialnej i załączniki dostępne są w internetowym serwisie 
Uczelni, pod następującymi adresami:

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej – http://www.amu.edu.pl/~dn/formularze/zal-1.pdf

- Zaświadczenie o zarobkach – http://www.amu.edu.pl/~dn/formularze/zal-5.pdf

- Zaświadczenie o wysokości dochodów – http://www.amu.edu.pl/~dn/formularze/zal-6.pdf

- Oświadczenie o dochodzie – http://www.amu.edu.pl/~dn/formularze/zal-7.pdf
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