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Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń z funduszu stypendialnego  

dla uczestników Studium Doktoranckiego 

 przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk  

 

DOKUMENTY WYMAGANE WRAZ Z WNIOSKIEM O STYPENDIUM SOCJALNE 

 

1. Ubiegając się o stypendium socjalne należy  złożyć wniosek o przyznanie stypendium (załącznik 

nr 2.1.) oraz następujące dokumenty za rok kalendarzowy poprzedzający bieżący rok akademicki 

(Uwaga: dokumenty wymienione w wykazie należy dopasować do sytuacji rodziny doktoranta): 

1) oświadczenie doktoranta dotyczące wspólnego gospodarstwa domowego (załącznik nr 2.2.), 

2) oświadczenie doktoranta o samodzielności finansowej (załącznik nr 2.3.), 

3) zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu do szkół rodzeństwa oraz dzieci 

niepełnosprawnych bez względu na wiek1 (w tym przypadku należy przedstawić 

zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność): 

a) zaświadczenia ze szkół lub oświadczenie (załącznik nr 2.4) dot. dzieci i/lub 

rodzeństwa objętych/nieobjętych obowiązkiem szkolnym wraz z odpisami skróconych 

aktów urodzenia (→ do wglądu) dzieci i/ lub rodzeństwa (do 18 roku życia) wraz z 

oświadczeniem jakie dokumenty zostały przedstawione do wglądu (załącznik nr 2.15);  

b) zaświadczenia ze szkół/ uczelni wyższych - dotyczy dzieci i/ lub rodzeństwa (od 18 

do 26 roku życia, będących na utrzymaniu rodziców lub oświadczenie (załącznik 

nr 2.5.); jeśli uczą się/ studiują niestacjonarnie, dodatkowo zaświadczenie z Urzędu 

Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/ poszukującej pracy lub oświadczenie 

(załącznik nr 2.12),; 

4) zaświadczenie z MOPS, MOPR, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu 

lub niepobieraniu świadczeń oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta i rodziny 

doktoranta, w której dochód jest mniejszy niż 528 zł (dotyczy również 

doktorantów cudzoziemców). 

5) zaświadczenie z Urzędu lub oświadczenie (załącznik nr 2.6.) o wysokości 

dochodów uzyskanych przez doktoranta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny 

doktoranta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma zostać 

przyznane stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 

26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierające informacje o: a) 

wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych 

od dochodu; c) wysokości należnego podatku; 

Złożenie zaświadczenia/oświadczenia o dochodach obowiązuje wszystkich doktorantów oraz 

pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji.  

                                                           
1 do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w 

ostatnim roku studiów, do ich ukończenia 
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Osoby rozliczające się razem powinny wykazać dochody osobno. Jeżeli Urząd Skarbowy 

wyda zaświadczenie z informacją, że podatnik nie figuruje w ewidencji podatkowej lub nie 

złożył za wymagany okres rozliczenia, należy wypełnić oświadczenie (załącznik nr 2.6.) 

wykazując, iż dochód za rok poprzedzający rok akademicki  wyniósł 0 (zero) zł. 

Jeśli doktorant lub członek rodziny doktoranta osiągał dochody opodatkowane w roku 

stanowiącym podstawę do obliczania dochodu lub/ i osiąga w roku bieżącym, należy wykazać 

źródła tego dochodu oraz okresy jego trwania (załącznik nr 2.7.);   

W przypadku uzyskiwania dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

opodatkowanych w kraju zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o ich wysokości lub 

uwzględnić je w oświadczeniu (załącznik nr 2.6. i/lub 2.10.); 

zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub/i oświadczenie dotyczące 

doktoranta/członków rodziny doktoranta rozliczających się w  roku  kalendarzowym  

poprzedzającym  rok  akademicki  na  podstawie  przepisów  o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 

informacje odpowiednio o: 

a) formie  opłacanego  podatku  (karta  podatkowa  lub  podatek  opłacany  w  formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), 

b) wysokości przychodu,  

c) stawce podatku, 

d) wysokości opłaconego podatku, 

6) zaświadczenie z ZUS (z KRUS w przypadku pobierania renty rolniczej, rolniczej renty 

rodzinnej, lub emerytury rolniczej) lub/i oświadczenie (załącznik nr 2.8.) 

o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 9% oraz społecznych zapłaconych w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, stanowiącym podstawę przy naliczaniu 

dochodu rodziny doktoranta, w przypadku dochodu większego niż 0, uzyskiwanego do dnia 

złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego. 

7) w przypadku rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych, po roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu 

dochodu, opodatkowanej:   

a) na zasadach ogólnych - dochodem uzyskanym jest dochód  z miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym dochód był większy niż zero (załącznik nr 2.9.), 

b) na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - 

dochodem uzyskanym jest kwota zadeklarowanego w Urzędzie Skarbowym 

przychodu miesięcznego;(załącznik nr 2.9.), 

c) na zasadach karty podatkowej - dochodem miesięcznym jest dochód uzyskany wg 

kwoty zapłaconego podatku, podzielony przez 12 miesięcy (załącznik nr 2.9. - patrz 

obwieszczenie MRPiPS w sprawie wysokości dochodu za działalności podlegającej 

opodatkowaniu na postawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wydane na podstawie art. 

5 ust. 7a Ustawy o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) 
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8) oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – dotyczy  doktoranta  i  

wszystkich pełnoletnich członków  rodziny doktoranta ( załącznik nr 2.10) oraz: 

a) zaświadczenie właściwego organu gminy lub/i oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wg 

stanu posiadania w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie o 

nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 2.11. - obowiązuje wszystkich 

doktorantów  oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji). Dochód 

z gospodarstwa rolnego według obowiązującego w dniu składania wniosku 

przelicznika z hektara przeliczeniowego, należy uwzględnić w załączniku nr 2.10.. 

Jeżeli gospodarstwo jest w całości wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z 

urzędu gminy  przedstawić dodatkowo:  

 umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników;   

 umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia 

gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną;  

 umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w 

związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

b) rodziny korzystające z ulgi podatkowej na dzieci mają obowiązek złożyć 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o uzyskanym dochodzie z tego tytułu za rok 

kalendarzowym poprzedzający rok akademicki, na który ma zostać przyznane 

stypendium lub  oświadczenie o wysokości tego dochodu (załącznik nr 2.10.), 

c) zaświadczenie lub/ i oświadczenie o stypendiach doktorskich, doktoranckich 

i sportowych pobieranych przez członków rodziny doktoranta, za rok kalendarzowy 

poprzedzający złożenie dokumentów(załącznik nr 2.10.); 

d) dokumenty dotyczące alimentów: 

 odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 

(studenta, rodzeństwa lub dzieci studenta) albo spoza rodziny lub kopią 

odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopią 

odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (→ 

do wglądu) wraz z oświadczeniem jaki dokument przedstawiono do wglądu 

(załącznik nr 215.) ; 

 notarialnie poświadczone oświadczeniem woli o płaceniu alimentów, 

w przypadku posiadania przez doktorantów  dzieci, niewychowywanych 

wspólnie z drugim rodzicem, nieposiadających wyroków sądowych lub kopię 

postanowienia o zabezpieczeniu powództwa, przed ogłoszeniem wyroku 

alimentacyjnego (→do wglądu) wraz z oświadczeniem jaki dokument 

przedstawiono do wglądu (załącznik nr 2.15.); 
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 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość 

alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub 

ugodą sądową do ich płacenia a także przekazy lub przelewy pieniężne 

dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz 

dodatkowo oświadczenie (załącznik nr 2.13); 

 zaświadczenie od komornika o całkowitej/częściowej egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 

bazowym; 

 zaświadczenie z właściwego organu o wysokości pobranego świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, z określeniem kwoty pobranej w roku bazowym, 

stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny doktoranta. Jeśli nie 

pobierano świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić 

stosowne zaświadczenie; 

 wyrok oddalający powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego 

od jednego z rodziców (→ do wglądu) wraz z oświadczeniem jaki dokument 

przedstawiono do wglądu (załącznik nr 2.15); 

 prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące jednego 

z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka/ studenta 

(→ do wglądu) wraz z oświadczeniem jaki dokument przedstawiono do 

wglądu (załącznik nr 215.);  

e) kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej określonej w przepisach o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 

f) w przypadku rodzin rolniczych zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych 

składek na ubezpieczenie społeczne za pracujące w gospodarstwie rolnym osoby, 

będące (rolnik) oraz nie będące właścicielami (rolnik małżonek) gospodarstwa, a 

także zaświadczenie o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok 

bazowy, poprzedzający złożenie dokumentów lub oświadczenie (załącznik nr 2.16.); 

g) zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (załącznik nr 2.12.) - potwierdzające 

status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, pobierającej lub niepobierającej 

zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium – staż, wypłacany z Funduszu Pracy lub 

finansowany ze środków Unii Europejskiej (od – do kiedy) wraz z kwotami netto 

świadczeń pobranych za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczeń. 

Zaświadczenie (oświadczenie)  takie jest bezwzględnie wymagane również, gdy 

mamy do czynienia z utratą dochodu; 

9) dokument określający datę oraz wysokość utraconego dochodu w bazowym roku 

podatkowym lub po tym roku (netto) w szczególności PIT-11 oraz świadectwo pracy lub 

inny dokument potwierdzający - zakończenie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych 

lub stypendium stażowego (j.w.), wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakończenie umowy zlecenie, 

umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie 
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zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczeń 

alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń, 

świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego lub oświadczenie na załączniku nr 

2.17.; 

10) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których 

dochód ten był osiągany w roku stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu , 

w szczególności: umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, 

pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, umowy zlecenie, umowy o 

dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego przysługującego po utracie 

zatrudnienia, zarejestrowanie/ wznowienie* działalności gospodarczej, świadczenia 

rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium 

doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego lub oświadczenie na załączniku nr 

2.17.; 

11) dokument określający datę oraz wysokość dochodu (netto) uzyskanego po roku 

stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu, z miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dochód został osiągnięty - potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobieranie zasiłku dla 

bezrobotnych lub stypendium stażowego wypłacanego z Funduszu Pracy lub finansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, 

zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia, świadczenia rehabilitacyjnego, 

zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego lub 

oświadczenie na załączniku nr 2.17.; 

12) inne dokumenty: 

a) prawomocny wyrok sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka 

w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o 

przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta) → 

do wglądu wraz z oświadczeniem jaki dokument przedstawiono do wglądu (załącznik 

nr 2.15.) lub informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o 

przysposobienie dziecka lub oświadczenie ; 

b) w przypadku rozwodu lub separacji  - oświadczenie odpis prawomocnego wyroku 

sądu orzekającego → do wglądu wraz z oświadczeniem jaki dokument przedstawiono 

do wglądu (załącznik nr 2.15.) lub zaświadczenie o sprawie w toku; ; 

c) w przypadku śmierci rodzica (-ów) - odpis aktu zgonu → do wglądu wraz z 

oświadczeniem jaki dokument przedstawiono do wglądu (załącznik nr 2.15.); 

d) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – odpis aktu zgonu małżonka 

lub/ i kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty → do wglądu wraz z 

oświadczeniem jaki dokument przedstawiono do wglądu (załącznik nr 2.15.); 

e) w przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez doktoranta (-tkę) – odpis aktu 

małżeństwa doktoranta → do wglądu wraz z oświadczeniem jaki dokument 

przedstawiono do wglądu (załącznik nr 2.15.); 

f) w przypadku ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego 

z małżonków   - odpis wyroku sądu orzekającego → do wglądu wraz z 

oświadczeniem jaki dokument przedstawiono do wglądu (załącznik nr 2.15.); 

g) w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej oświadczenie - odpis wyroku sądu o 

ustanowieniu rodziny zastępczej → do wglądu wraz z oświadczeniem jaki dokument 

przedstawiono do wglądu (załącznik nr 2.15.); 
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h) w przypadku gdy ojciec jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka/ 

studenta → do wglądu wraz z oświadczeniem jaki dokument przedstawiono do 

wglądu (załącznik nr 2.15.); 

i) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności doktoranta lub członków rodziny doktoranta 

powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu doktoranta lub 

rodziny doktoranta:  

j) kopię decyzji o pobieraniu renty lub odmowie jej przyznania; 

k) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego lub oświadczenie 

(załącznik nr 2.14) członka rodziny doktoranta i okresie na jaki został on udzielony 

oraz o okresach zatrudnienia; 

13) pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta lub 

poświadczające jego sytuację rodzinną np. zaświadczenie o przebywaniu w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny 

studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu 

członka rodziny doktoranta w miejscach odosobnienia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, 

renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, itp.. 

2. Dokumenty powyższe dotyczą również doktorantów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo 

do świadczeń. 

3. W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe 

dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające 

dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej 

wymienione dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.  

4. Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w oryginale, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, ponieważ: 

1) w przypadku przedłożenia kopii dokumentu należy przedstawić oryginał w celu 

poświadczenia kopii przez osobę przyjmującą dokumenty, 

2) dokumenty publiczne, o jakich mowa w art. 5 ustawy o dokumentach publicznych 

przedkłada się w oryginale do wglądu. Wykaz dokumentów publicznych przedłożonych 

do wglądu doktorant wpisuje w  załączniku nr 2.15.. 
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Załącznik nr 2.1.  

WNIOSEK O PRZYZNANIE  

stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w roku  20…. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: 

PESEL: 

Rok studiów:  

Adres do korespondencji: 

e-mail: 

Proszę o przyznanie*:  

    -  stypendium socjalnego  

    - stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości  z uwagi na nadzwyczajne okoliczności: 

............................................................................................................................................... 
* Niepotrzebne skreślić 

Na dzień złożenia wniosku moja rodzina, łącznie ze mną, składa się z następujących osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie: 

Lp. Nazwisko i imię PESEL 

Stopień 

pokrewieństwa  
(ojciec, matka,  

 siostra, brat, mąż, 

żona, dziecko)  

Aktualne źródło 

dochodu 
(umowa o pracę, 

umowa  

o dzieło, umowa 

zlecenie,  

dz. gospodarcza, 

rolnik, renta, 

emerytura, …) 
 

Rodzaj szkoły 
 (np. liceum, 

studia) oraz 

system nauki 
stacjonarny „S”, 

niestacjonarny 

„N”  

(dotyczy dzieci 

lub rodzeństwa) 

1.   wnioskodawca   

2.      

3.      

4.      

5.      

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20…/ 20…, złożyłem/-am tylko na studiach doktoranckich 

prowadzonych przy Instytucie Oceanologii PAN, zgodnie z oświadczeniem złożonym na załączniku nr 1 do Regulaminu.. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych2 i obowiązku zwrotu bezpodstawnie pobranych  

świadczeń z funduszu stypendialnego oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej rodziny żyjącej we wspólnym 

gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do 

poinformowania IO PAN o zachodzących zmianach w mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej (w tym dotyczącej utraty i uzyskania 

dochodu przez członków rodziny). 

Zapoznałem/am się/członkowie mojej rodziny zapoznali się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla celów 

rozpatrzenia i realizacji wniosku w sprawie przyznania przez Instytut świadczenia z funduszu stypendialnego.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczeń z funduszu stypendialnego  dla uczestników Studium 

Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. 

Do wniosku dołączam zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny wraz oświadczeniem dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych. 

……………………………                                                                          …………………………….  

                                                           
2 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „ Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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Miejscowość i data                                                                                                   podpis doktoranta 

 

DECYZJA ORGANU: 

 

 

                         Wyliczenia dochodu na 1 członka rodziny (wypełnia członek Komisji Stypendialnej)  

 

 
Wyliczenie dochodu w 

……………… r. 

Przeliczenie od 

………………… r. 

Przeliczenie od 

………………… r. 

Dochód miesięczny 

ogółem na rodzinę: 

   

Liczba osób  

w rodzinie: 

   

Dochód miesięczny 

netto na osobę  

w rodzinie studenta: 

   

Data obliczeń:          ………….....…… r.    …………....…..… r.    ……….......…… r.        

                                                                             ……………………………………………. 

                                                                               podpis osoby obliczającej dochód 

 

*Doktorant otrzymuje stypendium rektora/dyrektora3 w wysokości ................. zł/ miesięcznie: 

*Doktorant  nie otrzymuje żadnego z ww. stypendiów.  

……..…..…....................................................... 

        podpis pracownika organu upoważnionego do  wydania decyzji                                         

  

 

 Przyznaje świadczenie w roku akademickim 20…/ 20…,  

                                                                                          .....................…………………………………. 

                                                  podpis pracownika organu upoważnionego do   wydania decyzji                                         

                                             

 Zmienia wysokość świadczenia w roku akademickim 20…/ 20…, od miesiąca …………………… r.,                   

od miesiąca …………………… r.  

   …………………………………. 

           podpis pracownika organu upoważnionego do  wydania decyzji                                         

 

od miesiąca …………………… r.,                   od miesiąca …………………… r.  

    

                                                                                             ..............…………………………………. 

           podpis pracownika organu upoważnionego do  wydania decyzji                                         

 

 Nie przyznaje świadczenia w roku akademickim 20…/ 20…,  

 

…………………………………. 

         podpis pracownika organu upoważnionego do  wydania decyzji                                         

 

 

                                                           
3 Stypendium Dyrektora wypłacane w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk stanowi świadczenie w rozumieniu 

art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2018.1668 ze zm.) tj. 

stypendium rektora. 
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Załącznik nr 2.2. 

         

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

dotyczące wspólnego gospodarstwa domowego 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie:  

Nazwisko i pierwsze imię.................................... 

PESEL.............................................. 

 

Oświadczam, że: 

1) nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych*.  

2) prowadzę wspólne gospodarstwo domowe co najmniej z jednym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych. Liczba członków rodziny w gospodarstwie domowym to …osób. * 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 4. 

…….………….........……., dnia. ……………………………                                                ………..................................................................    
                   miejscowość                                     data                                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „ Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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Załącznik nr 2.3. 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

dotyczące samodzielności finansowej 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

Oświadczam, że zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami jestem samodzielny/samodzielna finansowo. 

Doktorant, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych i potwierdził to w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 2.2.) może się ubiegać o 

stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok przypada w ostatnim roku 

studiów do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek oraz jeżeli spełnia jeden z 

następujących warunków5: 

1) ukończył 26. rok życia, 

2) pozostaje w związku małżeńskim, 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa wyżej, 

4) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;  

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym 

oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nie prowadzeniu 

wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest 

wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

Obecnie źródłem stałego dochodu, jest nieprzerwane źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym oraz w roku 

bieżącym, a będące wynagrodzeniem z tytułu: umowy o pracę, renty po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej, 

alimentów, cyklicznie zawieranych umów zlecenia lub umowy  o dzieło, posiadania gospodarstwa rolnego i 

innych*  (podać kogo dotyczy dochód, źródło dochodu, kwotę wynagrodzenia za ostatni miesiąc oraz okres 

zatrudnienia)  

 

Imię i nazwisko 

 (osoba posiadająca 

dochody) 

Źródło dochodu –  

nazwa firmy (płatnika) 

Kwota miesięcznego 

dochodu  

(netto)  

Okres osiągania dochodu  

(daty od – do lub  nadal)* 

    

    

    

  Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia6 . 

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

miejscowość                                          data                                   czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                           
5 Podkreślić przesłankę z pkt 1-5, która potwierdza samodzielność finansową.  

*W przypadku posiadania źródła dochodów wypełnić tabelkę 
6 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 Przepisy ten stosuje się odpowiednio do 

osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 



11 

 

            Załącznik nr 2.4. do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/ CZŁONKA RODZINY* DOKTORANTA 

o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły  

lub o posiadaniu dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: (opiekun prawny lub faktyczny) 

Nazwisko i pierwsze imię.................................... 

PESEL.............................................. 

Oświadczam, że posiadam:  

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 7. 

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

                   miejscowość                                     data                                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

*niepotrzebne skreślić 

 

  

                                                           
7 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „ Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia  wolności od 6 

miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis  ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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 pozbaw ienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

l.p. nazwisko i imię dziecka 
data urodzenia 

dziecka 

wiek 

dziecka 

uczeń 

klasy 
rok szkolny rodzaj i siedziba szkoły 

Dzieci objęte obowiązkiem szkolnym: 

1   
 

 20…/ 20…  

2   
 

 
20…/ 20… 

 

3   
 

 
20…/ 20… 

 

4   
 

 
20…/ 20… 

 

Dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym:  
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 Załącznik nr 2.5.  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA 

o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

CZĘŚĆ A – wypełnia pełnoletni uczeń 

Oświadczam, że jestem/ będę* uczniem klasy ………………….……………………….….. w roku szkolnym 

20…/20… 

 

w trybie  stacjonarnym/  niestacjonarnym w  

                                                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………………………………………  

(nazwa szkoły)  

 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1.  

          

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

miejscowość                                          data                                   czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

*rok szkolny trwa od 01.09 do 31.08. każdego roku kalendarzowego - niepotrzebne skreślić 

 

 

CZĘŚĆ B – wypełnia osoba studiująca 

Oświadczam, że jestem/ będę* studentem/ studentką ……..… roku studiów, w roku akademickim 20…/ 20… 

w uczelni ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa ucze lni )  

na wydziale .....……………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa wydzia łu)  

kierunek studiów …………………………..…………………………………………………………………………………… 

   studiów pierwszego stopnia                                                 studiów stacjonarnych 

   studiów drugiego stopnia                                                     studiów niestacjonarnych 

   studiów jednolitych magisterskich 

   studiów inżynierskich                                                       

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 8. 

        

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

miejscowość                                          data                                   czytelny  podpis osoby składającej oświadczenie 

 

*rok akademicki trwa od 01.10. do 30.09. każdego roku kalendarzowego - niepotrzebne skreślić         

                                                                                                          

 

                                                           
8 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód  w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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      Załącznik nr 2.6.  

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/CZŁONKA RODZINY* 

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym  od osób fizycznych na zasadach określonych 

w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym 

w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane świadczenie 

CZĘŚĆ A  CZĘŚĆ B  

Dane osoby składającej oświadczenie: Dane małżonka: 

PESEL  PESEL  

Nazwisko  

i pierwsze imię 

 Nazwisko  

i pierwsze imię 

 

Oświadczam, że w roku 

podatkowym 20…: 
Kwota: 

Oświadczam, że w roku 

podatkowym 20…: 
Kwota: 

Dochód9 wyniósł: ………………… zł Dochód10  wyniósł: 
………………….… 

zł 

- w tym dochód uzyskany 

za granicą11: 

 

………………… 

 

zł 

- w tym dochód 

uzyskany 

za granicą12: 

 

……………….…… zł 

Podatek13 należny wyniósł: 
 

………………… 

 

zł 

Podatek14 należny 

wyniósł: 

 

…………………… 

 

zł 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne odliczone od 

dochodu wyniosły:  

 

………………… 
 

zł 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne odliczone od 

dochodu wyniosły:  

 

…………………… 
 

zł 

Kwota podatku wpisana w Części A  jest /  nie jest 

podatkiem wspólnym z tytułu wspólnego rozliczania się. 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej  

 za złożenie fałszywego oświadczenia15. 

………..…….........……., dnia .…………..…… 

miejscowość                                               data 

……………………............................................... 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

Kwota podatku wpisana w Części A  jest /  nie jest   

podatkiem wspólnym z tytułu wspólnego rozliczania się. 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej  

 za złożenie fałszywego oświadczenia16. 

………..……...., dnia .…………..… 

           miejscowość                          data 

……………………................................................. 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

*niepotrzebne skreślić 

                                                           
9 należy wpisać dochód brutto, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez 

pomniejszania o należny podatek dochodowy  
10 jw.  
11 wpisać kwotę dochodu w przypadku odprowadzania podatku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
12 jw. 
13 w przypadku wspólnego rozliczania się należy wpisać kwotę podatku tylko raz u jednej osoby. 
14 jw. 
15 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
16 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8 Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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   Załącznik nr 2.7. do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/CZŁONKA RODZINY 

o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

oświadczam, że dochód wykazany na: 

 zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego dotyczącego roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

akademicki; 

 oświadczeniu doktoranta/członka rodziny o dochodzie podlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 

26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki (załącznik nr 2.6.) 

lub/ i uzyskany (utracony) w roku bieżącym (na podstawie złożonych dokumentów), został osiągnięty: 

Okres (dotyczy roku bazowego do chwili 

obecnej/ nadal)**  

(podać w porządku chronologicznym)  

Źródła dochodu opodatkowanego   

(np., działalność gospodarcza,  umowa o pracę, umowa 

zlecenie, umowa o dzieło, renta, emerytura, zasiłek chorobowy, 

zasiłek rehabilitacyjny, inne) 
od do 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Jestem świadomy/-a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 17 

 

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

miejscowość                                          data                                   czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

 

*niepotrzebne skreślić ** w tabeli należy wykazać źródła dochodu opodatkowanego od roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

akademicki do chwili obecnej/ nadal. 

                                                           
17 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód  w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8 Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania ośw iadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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Załącznik nr 2.8. do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/CZŁONKA RODZINY 

o wysokości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

Oświadczam, że wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 9% - 

(odliczonej od dochodu opodatkowanego, uzyskiwanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, trwającego do dnia złożenia wniosku o stypendium), w roku kalendarzowym 

20………poprzedzającym rok akademicki wyniosła ………………….……….. zł.  

Jestem świadomy/-a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia18 

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

miejscowość                                          data                                   czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

                                                           
18 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód  w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8 Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość  odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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Załącznik nr 2.9. 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/CZŁONKA RODZINY 

o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: dzień ………. miesiąc …………… rok 

………………. 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 20… uzyskałem/-am miesięczny dochód z działalności 

gospodarczej opodatkowanej w formie: 

 

 zasad ogólnych 

 ryczałtu ewidencjonowanego** 

 karty podatkowej***                         

Dochód za pierwszy miesiąc …………………, w którym uzyskano dochód (większy od 0), wyniósł 

…………… zł/ netto, 

Dochód za miesiąc następujący po pierwszym miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu 

(większego od 0), wyniósł ……………. zł/ netto. 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia19. 

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

miejscowość                                          data                                   czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

** za dochód uzyskany przyjmujemy kwotę zadeklarowanego do Urzędu Skarbowego przychodu 

miesięcznego 

***za dochód uzyskany przyjmujemy dochód wg tabeli i kwoty zapłaconego podatku, podzielony na 12 

miesięcy (Patrz: dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do 

spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 

dnia 1 sierpnia każdego roku) 

  
 

 

                                                           
19 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „ Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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 pozbawien ia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
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Załącznik nr 2.10 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/ CZŁONKA RODZINY*  

o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu  

uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania stypendium 

(wypełnia i podpisuje każdy pełnoletni członek rodziny) 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

Dane osoby (współwłaściciela gosp. rolnego) składającej oświadczenie 20: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 20… poprzedzającym rok akademicki: 

 nie uzyskano dochodu niepodlegającego opodatkowaniu          uzyskano dochód niepodlegający 

opodatkowaniu z tytułu: 

                                                           
20 wypełnić wyłącznie w przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, 

l.p. źródło dochodu 

 

kwota 

1. 

 posiadanie gospodarstwa rolnego: 

powierzchnia gosp.  

w ha przeliczeniowych 

x 

roczna kwota dochodu z jednego ha 

przeliczeniowego za 20… r., 

(ogłaszana w drodze obwieszczenia  

przez prezesa GUS 23.09. każdego 

roku) = 

 

hp 

                                      

     zł 

 

 

.............zł 

2. 
zasiłek chorobowy z KRUS-u  .............zł 

3. alimenty, fundusz alimentacyjny .............zł 

4. 

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  

(dochód przelicza się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez 

.............zł 



18 

 

 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia21.  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią pouczenia znajdującego się na kolejnej  stronie niniejszego 

załącznika. 

 

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

miejscowość                               data                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie                                                                                     

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

miejscowość                               data                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

                                                                                      (współwłaściciela gospodarstwa  rolnego)                                                                               

*niepotrzebne skreślić 

POUC ZEN IE    

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).  

 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,  

 świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny 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 Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  

 ryczałt energetyczny, 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,  

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

 – środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 

                                                           
21 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „Kto, składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 

ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego danego 

roku kalendarzowego, czyli z 31 grudnia.) 

5. 
dochody otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8 - 10 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga na dzieci) 

 

.............zł 

6. 
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej, 

otrzymywane od ……………..………… do ……………………………….  

 

.............zł 

7. 
inne dochody wymienione w pouczeniu (jakie) 

…………………………………………………………………………………… 

 

.............zł 

8. 
inne dochody wymienione w pouczeniu (jakie) 

…………………………………………………………………………………… 

 

.............zł 

 Razem: .............zł 
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deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę 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,  

  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. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629),  

 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 i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,  

  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o 
składki na ubezpieczenia społeczne,  

  alimenty na rzecz dzieci,  

  kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z 

pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,  

 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,  

 dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),  

 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,  

  świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  

 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  

 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,  

 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,  

 pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730),  

 świadczenie rodzicielskie,  

 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

 stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej 

 stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, za wyjątkiem: a) świadczeń, 

o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1, b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w 

ramach: – funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, – niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), – umów międzynarodowych lub programów 

wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych, c) świadczeń pomocy materialnej 

otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty, d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).  

  przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których 
mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w 
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    Załącznik nr 2.11.  

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/ CZŁONKA RODZINY* 

o posiadaniu/ nieposiadaniu* gospodarstwa rolnego  

 
Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

Wypełnić w przypadku nieposiadania/ posiadania gospodarstwa rolnego przez niepełnoletnie dziecko: 

Nazwisko i imię niepełnoletniego dziecka................................................ 

Nazwisko i imię niepełnoletniego dziecka................................................ 

CZĘŚĆ A: Oświadczam, że w roku kalendarzowym 20…poprzedzającym rok akademicki:  

 figurowałem/-am 

 figurowałem/-am ze współmałżonkiem 

………………………………………………………………………………………….……………… 

    imię i nazwisko 

(w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy obowiązkowo wypełnić CZĘŚĆ B) 

 nie figurowałem/-am          

 moje niepełnoletnie dziecko/ dzieci nie figurowało/-ły 

w rejestrze podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w myśl przepisów 

ustawy z dnia 15.11.1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) 

CZĘŚĆ B: Oświadczam, że w roku kalendarzowym 20…poprzedzającym rok akademicki 

byłem/-am: 

 
ha fizyczne (hf) 

ha przeliczeniowe 

(hp) 

 właścicielem gruntów stanowiących 

gospodarstwo rolne 

  

 właścicielem ze współmałżonkiem gruntów 

stanowiących gospodarstwo rolne 

  

 współwłaścicielem w części gruntów 

stanowiących gospodarstwo rolne 
udział 

powierzchnia 

łączna 

(całkowita) 

udział 
powierzchnia 

łączna 

(całkowita) 
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(hf) (hp) 

    

 użytkownikiem/ dzierżawcą gruntów 

stanowiących gospodarstwo rolne 

  

Razem22:   

Wyżej podana powierzchnia gruntów: 

 nie uległa zmianie w trakcie 20… roku, 

 uległa zmianie w trakcie 20… roku: (podać powód) 

…………………………….…………………………………………………………………… 

Od (data) Do (data) 
ha fizyczne 

(hf) 

ha 

przeliczeniowe 

(hp) 

    

    

(podać okresy i  zmiany wielkości  gospodarstwa rolnego)                                                                                                                                                                    

*niepotrzebne skreślić 

 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 23. 

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

miejscowość                               data                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie                                                                                     

 

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

miejscowość                               data                              czytelny podpis osoby współmałżonka                                                                                     

 

 

 

                                                           
22 podaną wielkość gospodarstwa rolnego należy również wykazać w załączniku nr 2.10., 

23 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)   - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód  w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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Załącznik nr 2.12. do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/ CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA* 

o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  
 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

Oświadczam, że obecnie jestem osobą niepracującą w kraju i poza jego granicami, w związku z brakiem 

propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

CZĘŚĆ A  - dla osób zare jestrowanych  w Urzędzie Pracy  

Oświadczam, że jestem zarejestrowany/-a w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotny/-a lub poszukujący/-a pracy  

od ….………………… r. do nadal oraz: 

 pobieram zasiłek dla osób bezrobotnych od ………………….…. r. do …………….………. r., w kwocie 

………..…… zł/ m-c,         

  (należy podać dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty) 

 nie pobieram zasiłku dla osób bezrobotnych; 

 pobieram stypendium stażowe od ………….….………. r. do ………….….………. r., wypłacane z Funduszu 

Pracy,  

w kwocie …….…….… zł/ m-c, (należy podać dochód netto z miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dochód został osiągnięty); 

 pobieram stypendium stażowe od …………….………. r. do ………….…………. r., wypłacane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie …….…….… zł/ m-c, (należy podać dochód netto z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty)  

CZĘŚĆ B -  dla osób n iezare jestrowanych w Urzędzie Pracy  

Oświadczam, że nie jestem zarejestrowany/-a w Urzędzie Pracy, ponieważ: 

 mam ukończony wiek emerytalny, 

 mam przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 

 mam przyznane prawo do zasiłku stałego, 

 inne ......................................................................... 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia24.  

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

miejscowość                               data                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie                                                                                     

*niepotrzebne skreślić                 

                                                           
24 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „ Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód  w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 



23 

 

Załącznik nr 2.13  

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/ CZŁONKA RODZINY*  

o alimentach (dotyczy roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki) 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie:  

PESEL .........................          

  

Nazwisko i imię................................   

Alimenty na rzecz osoby wykazanej poniżej    (dotyczy części A i B): względem oświadczającego 

Nazwisko i imię.....................  Stopień pokrewieństwa....................................... 

Nazwisko i imię......................  Stopień pokrewieństwa....................................... 

Nazwisko i imię.......................  Stopień pokrewieństwa....................................... 

 

W 20… roku alimenty wynosiły ………………….. zł/ miesięcznie, zgodnie z: 

 ostatnim (najbardziej aktualnym) wyrokiem sądu zasądzającym alimenty, 

 ugodą sądową/ ugodą zawartą przed mediatorem zatwierdzoną przez sąd, 

 postanowieniem o zabezpieczeniu powództwa. 

 

CZĘŚĆ A – wypełnia osoba, która otrzymuje alimenty (np. od rodzica, współmałżonka) w zasądzonej 

wysokości. 

Oświadczam, że w 20… roku pobrałam/-em świadczenia na łączną kwotę  .…….……..……… zł.  

CZĘŚĆ B – wypełnia osoba, która nie otrzymuje alimentów (np. od rodzica, współmałżonka) w 

zasądzonej wysokości.  

Oświadczam, że w 20… roku alimenty pobrałam/-em na łączną kwotę …………………………. zł, z 

czego: 

1. w 20… roku otrzymałam/-em (np. od rodzica, współmałżonka) kwotę 

…….……………………. zł, w miesiącach ..............………………..…… 

2. komornik w 20… roku: 

 nie wyegzekwował alimentów,  

 wyegzekwował alimenty na łączną kwotę ……………………. zł.  

3. z funduszu alimentacyjnego: 

 pobrałam/-em świadczenia w 20… roku na kwotę ………….…………… zł, w miesiącach 

……………………………..…………………... 
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 nie pobrałam/-em świadczeń w 20… roku, ponieważ 

...…………………………………………………………………………………………. 

CZĘŚĆ C – wypełnia osoba, która świadczy alimenty na rzecz innych osób, nie wykazanych w 

składzie rodziny. 

Alimenty na rzecz osób wykazanych poniżej:  

Nazwisko i imię ............................ Stopień pokrewieństwa względem 

oświadczającego........................ 

Nazwisko i imię ........................... Stopień pokrewieństwa względem 

oświadczającego................................................... 

Oświadczam, że w 20… roku, zgodnie z wyrokiem sądu świadczyłam/-em alimenty na rzecz innych 

osób (wykazanych powyżej) w kwocie ………..…………… zł (podać roczną kwotę). 

 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia25 . 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „ Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód  w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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załącznik nr 2.14.  

OSWIADCZENIE DOKTORANTA/CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA 

o przebywaniu na urlopie wychowawczym 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

Oświadczam, że przebywam na urlopie wychowawczym udzielonym przez pracodawcę  

……………………………………………………………………………………………………………………..…n

azwa firmy/ zakładu pracy  

na okres od ….……………..…..………... r. do ……..……….…….………………. r. 

data                data 

U w/w pracodawcy jestem zatrudniony/ -a od ……………………….………. r.   

data 

jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia26. 

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

…......................................  miejscowość                                     data                                    czytelny 

podpis osoby składającej oświadczenie 

 

*niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód  w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 
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Załącznik nr 2.15. do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

dotyczy dokumentów przedstawionych do wglądu 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

Uprzedzony/-a  o odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w:  

 art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przepis ten stosuje 

się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość 

odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”. 

 art. 286 KK (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - ”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”  

 

oświadczam, że dołączam do wniosku o przyznanie świadczeń w roku akademickim 20_/ 20_ następujące 

dokumenty → do wglądu przez osobę przyjmującą:  

 

Lp. Nazwa 

dokumentu1 

Kogo 

dotyczy2 

Stopień 

pokrewieństwa3 

Nr 

dokumentu4 

Data 

wydania5 

Wydany 

przez6 

Potwierdzenie 

(data i podpis 

pracownika 

IO PAN)  

1        

2        

3        

4        

5        

1 np. akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt zgonu, wyrok rozwodowy, wyrok alimentacyjny, Karta Polaka, orzeczenie 

lub zaświadczenie do reprezentacji lub dokonania czynności prawnej, wypisy, odpisy i wyciągi notarialne, itp.;*  
2 imię i nazwisko;  
3 wnioskodawca, matka, ojciec, żona, mąż, córka, syn, siostra, brat, inne; 
4 numer odpisu aktu cywilnego, numer Karty Polaka, sygnatury wyroków, itp.;    
5 data z dokumentu; 
6 np.: Urząd Stanu Cywilnego w…, Sąd Rejonowy w …, Sąd Okręgowy w …, Konsulat w …, Kancelaria Notarialna w.…, ul 

…,   

 

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

  miejscowość                              data                                            czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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   Załącznik nr 2.16.  

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA /CZŁONKA  RODZINY* DOKTORANTA 

o zgłoszeniu do kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 

 

Oświadczam, że podlegam/ podlegałem/ -łam ubezpieczeniu społecznemu rolników od 

.………..………………r.  
            data 

 

 do …………………………… r. 
                           data 

 

 do nadal, jako:  

 

 

 rolnik  rolnik małżonek    domownik 

 

 

W roku kalendarzowym 20…, poprzedzającym złożenie oświadczenia: 

 nie pobrałem/-am zasiłku chorobowego, 

 pobrałem/-am zasiłek chorobowy w kwocie ………………………. zł 27. 

 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 28. 

 

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

miejscowość                               data                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie                                                                                     

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                                                           
27 podaną kwotę należy również wykazać w załączniku nr 2.10., 

28 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w: art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)  - „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8. Przepisy ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej.”, w art. 286 KK – „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”. 



28 

 

Załącznik nr 2.17. 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA 

do celów stypendialnych 

 

Dane osoby (pełnoletniej) składającej oświadczenie: 

Nazwisko i pierwsze imię .............................................. 

PESEL....................................... 

 
Uprzedzony/-a  o odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w:  

 

 art. 233 KK § 1 i 6 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe 

oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej”. 

 art. 286 KK (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) - ”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”. 

 

oświadczam, że: 

 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 2.18. do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:  RODO) informujemy, że: 

1) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest administratorem danych osobowych osoby, której dane 

są przetwarzane w związku z ubieganiem się przez doktoranta o świadczenia z funduszu stypendialnego, 

2) dane kontaktowe administratora: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, (+48 58) 73 11 600, fax: 

(+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.gda.pl, 

3) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

tel. 58 73 11 942, e-mail: iodo@iopan.pl, 

4) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie 

świadczeń z funduszu stypendialnego dla uczestników Studium Doktoranckiego przy IO PAN oraz w 

celach rozliczeniowych i archiwalnych, 

5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IO PAN) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz wydanymi do niej aktami 

wykonawczymi, a także ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2220 ze zm.), 

6) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w odniesieniu do dokumentacji źródłowej,  

na podstawie której przyznano świadczenia  z funduszu stypendialnego oraz przez 50 lat w odniesieniu do 

wydanych decyzji administracyjnych, 

7) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi  

IO PAN zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych, 

8) posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, ich usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania, 

9) posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego skargi tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

10) podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości ubiegania się o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego, 

11) w odniesieniu do przetwarzanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych. 

Oświadczam, że członkowie mojej rodziny których dane są przetwarzane w związku z ubieganiem się 

przeze mnie o świadczenia z funduszu stypendialnego zostały zapoznane z treścią obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 i 2 RODO. 

 

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

  miejscowość                              data                                            czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 


