
Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla doktorantów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania 

na rok akademicki 2016/2017 
 

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne wraz z kompletem dokumentów 
na rok akademicki 2016/17- do 7 października 2016 roku. 
 

 
Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się w roku akademickim 2016/2017  

o świadczenia materialne i są do tego uprawnieni, proszeni są o zapoznanie się z procedurą 

ubiegania się o takie świadczenia.  

 
Wnioski są do pobrania na stronie internetowej Wydziału Zarządzania → Studia Doktoranckie → pomoc 

materialna-stypendia → pliki do pobrania → wniosek o stypendium socjalne dla doktoranta 

 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku doktorant ma obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów 
w ciągu jednego miesiąca! 

 
 
Sposób postępowania przy staraniu się o pomoc materialną:  

1. rzetelnie wypełniony wniosek o stypendium socjalne dla doktoranta  

2. oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym 
(www.zarz.agh.edu.pl → Studia Doktoranckie → pomoc materialna-stypendia → pliki do 

pobrania → oświadczenie o pozostaniu we wspólnym gospodarstwie) lub zaświadczenie z UG 

3.  zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2015 rok wszystkich pełnoletnich 

członków rodziny (małżonkowie, rodzice, uczące się/studiujące rodzeństwo do 26 roku życia, 

wnioskodawca)  zawierające informacje o :  

a. wysokości dochodu  

b. wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu (W przypadku 

wysokości składki na ubezpieczenie społeczne równej „0” należy wyjaśnić taką 

sytuację(np. kserokopia decyzji o pobieranych rentach lub emeryturze. itd. lub inne 

oświadczenie wyjaśniające)  

c. wysokości należnego podatku 
(jeżeli doktorant, pełnoletnie rodzeństwo lub inny członek rodziny nie osiągnął dochodów w roku 2013 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające brak dochodu 

lub brak zeznania podatkowego za 2013 rok jest konieczne!!!) 

 

4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (lub Urzędu Gminy) o nieprowadzeniu działalności 

- wszyscy pełnoletni.  

5. W przypadku prowadzenia przez rodziców (opiekunów, doktoranta, itp.) działalności 

gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub kartą podatkową wymagane jest zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego 

za ostatni rok podatkowy lub decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w 

formie karty podatkowej oraz oświadczenie wypełnione osobiście przez osobę 

prowadzącą działalność o wysokości osiągniętego dochodu (wzory oświadczeń są do 

pobrania na stronie WZ) 

6. zaświadczenie właściwego organu ZUS, KRUS (KRUS -tylko renta) o wysokości składek 

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wykazujących dochód w roku 2015 (łączna kwota za 2015 

rok!!!)  

7. zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły lub szkoły wyższej (2016/17)-(do 

20.10.2016 roku)  

8. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny **(wzór oświadczenia na stronie: www.zarz.agh.edu.pl → Studia Doktoranckie → 

pomoc materialna-stypendia)  

9. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o braku dochodów z pracy za 

granicą, w sytuacji gdy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie jest wykazany dochód  
z tego źródła (wzór oświadczenia na stronie: www.zarz.agh.edu.pl → Studia Doktoranckie → 

pomoc materialna-stypendia)  

10.  oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego poza terenem gminy 

 



11.  Kalkulator obliczonego dochodu-na stronie WZ → Studia Doktoranckie → pomoc 

materialna-stypendia → pliki do pobrania → kalkulator 

 
Doktorant starający się o stypendium socjalne, w przypadku, gdy ktoś z członków jego rodziny nie uzyskiwał dochodów w ciągu pełnego roku kalendarzowego 2013 roku, którego  dotyczy 
zaświadczenie o dochodach, powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach netto 

 

W zależności od indywidualnej sytuacji doktoranta do wniosku  

o stypendium socjalne należy dołączyć:  
 

1. Rodziny mieszkające na terenach wiejskich lub w domach jednorodzinnych zobowiązane są  

 dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu bądź nie gospodarstwa rolnego.  

W przypadku posiadania potwierdzenie jego wielkości wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni (ksero nakazu płatniczego za 2016 rok podatkowy-

oryginał do wglądu) 

2.  Jeżeli rodzice są rolnikami do zaświadczenia o wysokości hektarów należy dołączyć: 

zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu rolników i wysokości zasiłku chorobowego 

w 2015 roku 

3. w przypadku prowadzenia przez rodziców lub opiekunów działalności gospodarczej 

opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej należy przedstawić zaświadczenie  

z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego 

za dany rok albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

i oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym (wzór oświadczenia na stronie: 
www.zarz.agh.edu.pl → Studia Doktoranckie → pomoc materialna-stypendia) 

4. w przypadku zadeklarowania przez osobę podlegającą przepisom o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dochodu w wysokości 

nie przekraczającej kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej, ogłaszanego przez Ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego doktorant musi przedłożyć oświadczenie rodziców o źródłach 

utrzymania z podaniem ich wysokości w złotych  

5. Jeśli źródłem utrzymania są alimenty, doktorant przedkłada kopię wyroku sądu 

zasądzającego alimenty (oryginał do wglądu) lub przedkłada zaświadczenia o pobranych 

świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ewentualnie od komornika za rok 2015. („Jeśli 

jednym ze źródłem dochodu doktoranta są alimenty, doktorant powinien przedłożyć wyrok 

sądowy zasądzający, podwyższający bądź waloryzujący alimenty wydany w okresie ostatnich 5 

lat przed data złożenia wniosku o stypendium”) 

6. kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego zasądzającego rozwód lub separację  

7. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został 

udzielony, oraz o okresach zatrudnienia 

8. w przypadku gdy rodzic nie osiągnął dochodu trzeba przedstawić zaświadczenie  

z Urzędu Skarbowego o braku dochodu oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy o 

zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna oraz wysokości zasiłku netto. W przypadku 

braku rejestracji w Urzędzie Pracy niezbędne jest złożenie oświadczenia o pozostawaniu bez 

pracy w kraju i poza jego granicami w okresie rozpatrywanym wraz z potwierdzoną przez 

właściwy urząd kopią zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  

9. kopia ostatniej decyzji emerytalnej lub rentowej w przypadku gdy rodzice pobierają 

te świadczenia (oryginał do wglądu) 

10. kopia aktu zgonu rodziców w przypadku sierot i półsierot (oryginał do wglądu) 

11. kopia decyzji aktualnej o pobieraniu zasiłku rodzinnego (z 2015 roku), zasiłku 

alimentacyjnego oraz innych zasiłków otrzymanych z pomocy społecznej (oryginał do 

wglądu) 

12. kopia aktualnej decyzji z GOPS/MOPS (oryginał do wglądu) o przyznaniu lub odmówieniu 

pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, stałego lub innego. Rodzina doktoranta ze 

średnim dochodem miesięcznym nieprzekraczającej kwoty kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie wynosi 514 zł.  

13. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 

dochodu lub dokumentu określającego datę uzyskania dochodu z jego wysokością z miesiąca 

następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty 

14. kserokopia PIT 37 lub PIT 36 lub PIT 28 

15. Inne dokumenty- w zależności od indywidualnej sytuacji doktoranta - patrz regulamin 

pomocy materialnej na stronie WZ - pomoc materialna-stypendia 

  



 
Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017 wg poniższej tabeli: 
 
Dochód netto w zł 0 -550 zł/os 550-640 zł/os 640-725 zł/os 725-810 zł/os 810-895,70 zł/os 

Kwota stypendium 600 500 400 300 200 

 
 
**W skład dochodu nieopodatkowanego wchodzą m.in.:  
— zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  
— alimenty na rzecz dzieci,  
— stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,  
— 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,  
— dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  
— 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 ubezpieczenia 

społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 

***-tylko osoby pełnoletnie 
 

Kolejność uporządkowania dokumentów do stypendium socjalnego: 

1 Wniosek o stypendium socjalne 

2 Zaświadczenie z UG lub oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu 

3 Zaświadczenie z US o dochodach rodziców, doktoranta, rodzeństwa*** 

4 Zaświadczenie o US o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (lub oświadczenie) -rodzice, doktorant, rodzeństwo 

5 Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne- rodzice, doktorant, rodzeństwo 

6 Zaświadczenie z UG o hektarach przeliczeniowych lub oświadczenie lub nakaz płatniczy –rodzice, doktorant, rodzeństwo 

7 Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu rolników oraz wysokość zasiłku chorobowego  

8 Zaświadczenie rodzeństwa uczącego się (2016/17) 

9 Kserokopia decyzji rentowej/emerytury (oryginał do wglądu) 

10 Kserokopia decyzji o zasiłku rodzinnej(oryginał do wglądu) 

11 Oświadczenie o zamieszkaniu poza terenem Kraków 

12 Oświadczanie o dochodzie nieopodatkowanym- wszyscy pełnoletni 

13 Oświadczenie o nieprzebywaniu za granicą w celach zarobkowych- wszyscy pełnoletni 

14 Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów poza terenem gminy- wszyscy pełnoletni 

 

W zależności od indywidualnej sytuacji doktoranta 

1 Kserokopia aktu zgonu rodzica 

2 Kserokopia aktu urodzenia rodzeństwa (nie uczącego się jeszcze) 

3 Oświadczenie wyjaśniające różne zameldowanie  

4 Zaświadczenie z US o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego 

5 Oświadczenie przy ryczałcie/karty podatkowej 

6 Oświadczenie z czego się utrzymuje w przypadku dochodu z działalności poniżej 5472 zł 

7 Przetłumaczony dochód z zagranicy - tylko tłumacz przysięgły 

8 Kserokopia wyroku zasadzającego alimenty lub wyrok zasadzający rozwód, separację 

9 Zaświadczenie z Urzędu pracy jako osoba bezrobotna+ wysokość zasiłku dla bezrobotnych netto 

10 Oświadczenie o pozostaniu bez pracy + ubezpieczenie 

11 Oświadczenie z czego się utrzymuje rodzic 

12 Oświadczenie wyjaśniające składkę na ubezpieczenie społeczne „zerowe” 

13 Oświadczenie o niskim dochodzie z działalności  

14 Decyzja o rodzinnym (kserokopia - oryginał do wglądu)  

15 Decyzja z MOPS/GOPS (kserokopia - oryginał do wglądu) 

16 Kserokopia umowy o pracę +Zaświadczenie o pełnym pierwszym miesiącu wynagrodzenia netto (w przypadku uzyskania dochodu) lub inne źródła uzyskania dochodu 

17 Świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające utratę dochodu 

18 Oświadczenie wyjaśniające z czego się utrzymuje rodzic w przypadku „0” dochodów 

 

W przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (NSP)  

 
1. Rzetelnie wypełniony wniosek o pomoc materialną (www.zarz.agh.edu.pl → Studia Doktoranckie → 

pomoc materialna-stypendium → pliki do pobrania). 

2. orzeczenie właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem 

stwierdzającym niepełnosprawność (np. ZUS) 

 
 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 wg poniższej tabeli: 
 
Stopień niepełnosprawności lekki umiarkowany znaczny 

Kwota stypendium 350 400 450 

 


