Regulamin

przyzn wania Swiadczef pomocy materialnej
uczestnikom stacjonarnych Studi6w Doktoranckich
w Instytucie Agrofiryki im. Bohdana Dobrzarfiskiego Polskiej Akademii Naukw Lublinie

Postanowienia o96lne
s1

Niniejszy regulamin okre6la warunki, zasady itryb przyznawania oraz ustalania wysokoSci Swiadczeri
pomocy materialnej dla uczestnik6w stacjonarnych Studi6w Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (dalej: Instytut) vr'yplacanych z
Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorant6w (dalej: Fundusz) utworzonego na podstawie art. 103
w rw . z art. I03a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie v,yLszym (Dz. U. z 2012 poz.
572'7p62n. zm.).
s2

w porozumieniu z Samorz4dem Doktorant6w dokonuje corocznie podzialu Srodk6w
Funduszu w oparciu o informacjg o wysoko6ci dotacji uzyskanej w danym roku z budZetu paristwa
z przeznaczeniem na bezzwrotn4 pomoc materialn4 dla doktorant6w oraz liczbg uprawnionych
doktorant6w z jednoczesnym uwzglgdnieniem odpowiedniej kwoty rezerry, jak r6wnie2 okre5la
termin oraz miejsce skladania wniosk6w o przyznanre Swiadczeri z Funduszu.
Dyrektor

s3
1. Pomoc materialna ze Srodk6w Funduszu przyznawana jest na podstawie decyzji Dyrektora, wydanej
po.rozpoznania wniosku doktoranta i moze mied formg:
a) stypendium socjalnego;
b) zapomogi;
c) stypendium dla najlepszych doktorant6w;
d) stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych.
2. W uzasadnionych przypadkach wydanie decyzji moie zostal uzaleinione od zloienia przez
doktoranta dodatkowych oSwiadczeh oraz dokument6w.
3. Stypendia wskazane w ust. 1 pkt a), c)-d) przyznawane s4 na okres do 10 miesigcy.
4. Od decyzji Dyrektora w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania Swiadczenia z Funduszu

doktorantowi przysluguje w terminie 14 dni od dnia otrzymaniatej decyzji prawo zLo2enia wniosku o
ponowne rozpattzenie sprawy.
$4
1. Na wniosek Samorz4du Doktorant6w Dyrektor powoluje Komisjg Stypendialn4 (dalej: KS), kt6rej
przekazuje uprawnienia, o kt6rych mowa w $ 3 pov',yilej, a w zakresie rozpatrywania wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy'- Odwolawcz4 Komisjg Stypendialn4 (dalej: OKS).
2. Przed rozpoczEciem pracy czlonkowie KS oraz OKS w liczbie co najmniej 3 os6b powolanych
spoSr6d doktorant6w delegowanych przez Samorz4d Doktorant6w i pracownik6w naukowych
Inst5rtutu podpisuj4 zobowi4zanie o ochronie danych osobowych otaz o przestrzeganiu postanowiet'r
niniej szego regulaminu.
3. Czlonek OKS nie moZe by6 jednoczeSnie czlonkiem KS.
4. KS i OKS podejm$ydecyzje kolegialnie na posiedzeniach zwykl4 wigkszo5ci4 glos6w w obecnoSci
minimum polowy swoich czlonk6w.
5. Decyzje w imieniu KS i OKS podpisuj4 ich przewodnicz4cy, po czym niezwlocznie przekazujq
decyzje Dyrektorowi.
6. Nadz6r nad dzialalno6ci4 KS i OKS sprawuje Dyrektor, kt6ry mo2e uchyli6 wydane przez nie
decyzje niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, innych akt6w wewngtrznych
obowi4zuj4cych w Instlrtucie, jak r6wniez z powszechnie obowi4zuj4cymi przepisami prawa.
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ss
Doktorant studiuj4cy jednoczeSnie na kilku kierunkach studi6w w innych jednostkach naukowych
mohe otrryrmai Swiadczenia z Funduszt, jeLeli wskazaN studia doktoranckie w Inst5rtucie jako sw6j
kierunek podstawowy orv w terminie 7 dni od dorgczenia decyzji o przyznaniu Swiadczenia zloiry
pisemne o6wiadczenie o niepobieraniu Swiadczefl pomocy materialnej na pozostalych kierunkach
(Za\4cznik nr 1 do Regulaminu).
$6

Swiadczenia z Funduszu nie przysluguj4 uczestnikowi studi6w doktoranckich:
a) do czasu wznowienia studi6w w przypadku za'wieszeniaw prawach doktoranta,
b) od nastgpnego miesi4ca po miesi4cu, w kt6rym nast4pila utrata statusu doktoranta wskutek
skreSlenia z listy doktorant6w
na podstawie ostatecznej decyzji wla6ciwego organu.
s7

I-4czna miesigczna wysokoS6 stypendium socjalnego i stypendium dla najleps4rch doktorant6w nie
moZe przelcoczyl 90%o najni2szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach
o wynagrad

zanit natczycieli akademickich.
$8

1. Stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorant6w oraz sfypendium specjalne dla os6b
niepelnosprawnych wyplacane s4 co miesi4c, przU czym stypen dia za miesi4ce paLdziernik i listopad
mog4 zosta6 wyplacone l4cznie w listopadzie.
2. Doktorantowi, kt6ry obronil pracg doktorsk4 ostatnie Swiadczenie wyplacane jest za miesi4c,
w kt6rym zostal nadany tytul doktora.

Stypendium socjalne
$e
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymac doktorant znajdtjqcy sig w trudnej sytuacji materialnej.

2. Doktorant, w celu otrzymania stypendium socjalnego sklada wniosek, kt6rego wz6r stanowi
Zal4cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu wraz ze wskazanymi w tym zal4czniku dokumentami.
s10

1. Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o kryterium dochodowe rozumiane jako
miesigczny doch6d netto przypadaj4cy na jednego czlonka rodziny doktoranta w roku podatkowym
poprzedzaj1cym rok akademicki, w kt6rym doktorant ubiega siE o przyznanie stypendium.
2. Miesigczn4 wysoko66 dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniaj4cego do ubiegania sig
o stypendium socjalne ustala sig na zasadach okre6lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., nr 13 poz. 992) z uwzglgdnieniem tre6ci ust. 3
oraz z zastrzeheniem, Ze do dochodu nie wlicza sig:
a) dochod6w, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt c), jezeli doktorant jest samodzielny finansowo;
b) stypendi6w przyznawanych doktorantom w ramach:
1) fundus4' strukturalnych Unii Europejskiej,
2) nie podlegaj1cych rwrotowi Srodk6w pochodzqcych z pomocy udzielanej przez
pafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
3) um6w migdzynarodowych lub program6w wykonawczych, sporu4dzanych do tych
um6w albo migdzynarodowych program6w stypendialnych;
c) Swiadczeri pomocy materialnej dla uczni6w otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7
wrzeSnia l99I r. o svstemie o6wiatv:
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d)

Swiadczef otrzymanych w ramach bezrwrotnej pomocy materialnej dla doktorant6w stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, stypendium dla najleps4rch
doktorant6w, zapomo gi.

3. Przy ustalaniu wysokoSci dochodu uprawniaj4cego doktoranta do ubiegania sig o

stypendium
socjalne uwzglgdnia sig dochody osi4gane przez'.
a) doktoranta;
b) malzonka doktoranta, a takle bgd4ce na utrzymaniu doktoranta lub jego mallonka dzieci
niepetrnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku zycia, a jeheli 26 rok Lrycia przypada

w

c)

ostatnim roku studi6w, do ich ukofczenia, oraz dzieci niepelnosprawne bez wzglgdu

na wiek:'

rodzic6w, opiekun6w prawnych lub faktycznych doktoranta i bgd4ce na ich utrzymaniu dzieci
niepelnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26. roku zycia, a jeieli 26 rok Lrycia przypada w
ostatnim roku studi6w, do ich ukoficzenia, oraz dzieci niepelnosprawne bez wzglgdu na wiek.
4. Doktorant jest samodzielny finansowo, je2eli on lub jego malilonek spelnia l1cznie nastgpuj4ce
warunki:.
a) posiadal staLe 2r6dlo dochod6w w ostatnim roku podatkowym;
b) posiada stale 2r6dlo dochod6w w roku biel4cym;
c) jego miesigczny doch6d w okresach, o kt6rych mowa w pkt a) i b), nie jest mniejszy ni2I,30

sumv kwot okreSlonych

d)

w

art.'

5 ust. 1

ustawy

z

dnia 28 listopada 2003

r.

o

Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. 22006 r., nr 13 poz.992),
nie zloiryl o6wiadczenia o prowadzeniu wsp6lnego gospodarstwa domowego zrodzicamib4dL

jednym znich.
s11

1. Dyrektor

w

porozumieniu

z

Samorz4dem Doktorant6w ustala corocznie wysokoS6 dochodu

na osobg w rodzinie doktoranta uprawniajqc4 do ubiegania sig o stypendium socjalne.
2. WysokoS6 dochodu, o kt6rej mowa w ust 1 powyZej, nie moZe zostad ustalona ponizszej 1,30 kwoty

okredlonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej, (Dz. U.
z 2009 nr 175 poz. 1362, z p62n. zm.) oraz povryLszej 1,30 kwoty, bgd4cej sum4 kwot okre6lonych
w art. 5 ust. 1 ustawy zdnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U.22006 r., nr 13

poz.992).
s12

1. Stypendium socjalne moZe zostal podwyZszone na podstawie decyzji odpowiednio Dyrektora
lub KS w przypadku:
a) przewleklej choroby doktoranta i dodatkowych koszt6w ztego t5rtulu,
b) wyj4tkowo trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej doktoranta.
2. OkolicznoSci wskazane w ust. 1 powinny by| naleLrycie udokumentowane.

Doktorant ma obowi4zek nienvloc znie najp62.r"H ci4gt Tdni powiadomi6 odpowiednio Dyrektora
lub KS o zaistnieniu okolicznoSci uzasadniaj4cych zmniejszenie lub wstrzymanie wyplaty stypendium
socjalnego.

Zapomoga
$14

l.

Zapomoga stanowi jednorazowe Swiadczenie pienigZne, maj4ce na celu wsparcie finansowe
doktoranta, kt6ry w ci4gu roku akademickiego znalazl sig z wainych przyczyn w trudnej sy'tuacji
Zyciowej.
2. Do waznych przyczyn, tzasadniaj4cych wyst4pienie z wnioskiem o zapomogg zalicza siE
rwlaszcza:
a) indywidualne zdarzenia losowe, tj. wypadki, l<radzieie, wlamania;
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b) klgskg Zywiolow4,
c)
d)

rozumian4 jako niszczycielski dzialanie sil pr4rrody, np. huragany, ulewy,

powodzie, gradobicie;
dlug4 chorobg doktoranta
punktu widzenia.
narodziny dziecka.

lub

czlonka

jego rodziny, tj. chorobg przewleklq z medycznego

sls
L Wniosek o przyznanie zapomogi zgodny ze wzorem stanowi4cym Zalycznik nr 3 do Regulaminu
wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi okolicznoSci okre5lone we wniosku sklada siq w terminie 3
miesigcy od dnia ich wyst4pienia.
2. Z tytul:r tego samego zdarzenia doktorant moLe otrzyma6 zapomogg tylko jeden raz.
3 . Doktorant moie otrzymad zapomogg nie czgSciej niL dwa razy w roku akademickim.

Stypendium dla najlepsrych doktorant6w
$16

i

tryb przyznawania stypendi6w dla najlepsrych doktorant6w okresla Regulamin
przyznawania stypendi6w doktoranckich stypendi6w dla najlepszych doktorant6w uczestnikom
stacjonarnych Studi6w Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN z dnia ...

Zasady

i

Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych

su
1.

Stypendium specjalne

dla os6b niepelnosprawnych moZe otrzymywal doktorant z tytuht

niepelnosprawno S ci potwierdzon ej or zeczeniem wla6ciwego organu.

2. Doktorant, w celu otrzymania stypendium specjalnego sklada wniosek, kt6rego wz6r stanowi
Zal4cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu wraz z orzeczeniem o stopniu niepelnosprawno5ci
lub orzeczenie r6wnowa2ne na podstawie przepis6w ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721 z p62n
zm),
$18

WysokoSi stypendium j est uzalezniona od stopnia niepelnosprawnoSci.

1. Stypendium specjalne dla os6b niepelnospr"-"H nie moZe zostad przyznanena okres dLuLszy niL
okres waZnolci orzeczenia, o kt6rym mowa w $18 ust. 2 powyZej. W przypadku uplywu daty
waznoSci orzeczenia Swiadczenie przestaje byi wyplacane od nastgpnego miesi4ca.
2.Stypendium moze byd przyznane w trakcie trwania roku akademickiego i jest w6wczas wyplacane
od miesi4ca ztohenia wniosku.
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Postanowienia koricowe
$20
Postanowieri regulaminu nie stosuje sig do doktorant6w ctdzoziemc6w, chyba 2e przepisy szczeg6lne
stanowi4 inaczej.
$21

1. Niniejsry regulamin zostaN uzgodniony z Samorz4dem Doktorant6w Instytutu i wchodzi w irycie
z dniem podpisania.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj4 przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie v,rylszym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z p62n. zm.) oraz Kodeksu postgpowania

administracyjnego.

Zalqczniki:

l.
2.
3.
4.

OSwiadczenie o niepobieraniu Swiadczefr pomocy materialnej na innych kierunkach,
Wz6r wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wykazem wymaganych dokument6w,
Wz6r wniosku o przyznanie zapomogi,
Wz6r wniosku o przymanie stypendium specjalnego dla najlepszych doktorant6w wraz z wykazem
wymaganych dokument6w.

i-l imie.r"^ .sr'ong.u,

$aLforenfiJu

d*etr^Ag pou"4".^lb,wSJ,o**L
$5.Oe.Lca3r.

d*["*
D Y R EK T

o

R

prof. & hdb. Jdzef Horabik

2f A. e,o$d.
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St;.ry^z*

Zalqcznik

nr I do

Regulaminu przyznawania iwiadczeri pomocy materialnej uczestnikom

stacjonarnych Studiiw Dohoranckichw Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

OSwiadczenie

Niniejszym oSwiadczam,

1.

Ze:

Zapoznalemllam sig

z

warunkami uprawniaj4cymi

do

przyznania Swiadczeri pomocy

materialnej;

2.

Wszystkie za*4czone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotycz4ce rodzaj6w

dochod6w moich

i

i

wysokoSci

mojej rodziny, zryiqcej we wsp6lnym gospodarstwie domowyffi,

S4

kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

3.

Nie pobieram stypendium socjalnego ani

Zadnych innych Swiadczeri pomocy materialnej

na innym kierunku studi6w w jakiejkolwiek innej jednostce naukowej;

4.

Zobowiqntjg sig do pisemnego powiadomienia Kierownika SD o kaLdej zmianie maj4cej
wptyw na prawo do Swiadczeri pomocy materialnej, niezwhocznie najp6Zniej w terminie do 7
dni od daly zaistnieniazmiany;

5.

Jestem Swiadomy/a odpowiedzialnoSci za zLozenie fals4rwego oSwiadczenia oraz obowi4zku

zwrotu Swiadczenia nienaleZnie pobranego.

Lublin,
Data i czytelny podpis doktoranta
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Zalqcznik

nr 2 do

Regulaminu przyznawania iwiadczeri pomocy materialnej uczestnikom

stacjonarnych Studifw Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

Do

Dyrektora Instytutu Agrofiryki PAN w Lublinie/

Komisji Stypendialnej w Instytucie Agrofiryki PAN*

Nanvisko i imig doktoranta:
Nr legitymacji
Rok studi6w (slownie)
NT PESEL

Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Telefon kontaktowy

Nr konta bankoweso

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
Zwracam sig

z

wnioskiem

$wiadczeri pomocy materialnej

1)
2)

o

przyznanie

w roku akademickim

20...120.. nastgpuj4cych

:

stypendium socjalnego
stypendium socjalnego w nvigkszonej wysoko6ci*

Aktualnie moja rodzina sklada sig z

.. . ...(proszg wpisat liczbg)

wymienionych os6b.

llyra2am zgodg na przetwarzanie przez IA PAN moich danych osobowych, zgodnie z Ustawq z dn. 29.08.97r. o
Ochronie darrych osobowych (tekst jednolity :Dz.U z 2002 nr 101, poz.926 z p6in. zm).
O:iwiadczam, i2 zostalam/em poinformowana/y o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu
zbierqnia danych oraz prawie dostgpu do treici moich danych i ich poprawiania.
")

niepotrzebne skreilit

Data oraz czy,telny podpis Doktoranta

Data wplynigcia wniosku
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Wykaz os6b, pozostaj4cych we wsp6lnym gospodarstwie domowym
Lp.

Imig i Nazwisko

Rok urodzenia

Stopief
pokrewiefstwa

Miejsce pracy lub
nauki inne zr6dla
utrzymania

wnioskodawca

Wyliczenie rocznego dochodu netto doktoranta
1. Dochody czlonk6w rodziny osi4gnigte

w roku kalendarzowym20....

Dochody czlonk6w rodziny osi4gnigte w roku kalendarzowym20....
Dochody (w

Czlonkowie rodziny
(imig i nazwisko)

Lp

Doch6d
opodatkowany
podatkiem
dochodowym
od os6b

fizycznychna
zasadach

og6lnych*)

z1)

Zadeklar ow any w oSwiadczeniu

doch6d zdzialalnoici
podlegaj 4cej opodatkowaniu na
podstawie przepis6w o
zryczahowanym podatku
dochodowym od niekt6rych
przycho d6w o siEgany ch pr zez
osobv fizvczne

Inny doch6d
niepodlegajqcy
opodatkowaniu na
podstawie przepis6w
o podatku
dochodowym od
os6b hzycznych

Og6lem

Razem

{ Przych6d pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
I

nale|ny podatek dochodowy od osdb fizycznych, skladki na
ubezpieczenia spoleczne niezaliczone do koszt6w uzyskania przychodu oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne
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2.

tr qczna kwota aliment6w Swiadczonych
wyniosla..... .................2L.....gr.
3. Doch6d utracony z

roku
roku

na rzecz innych os6b w

roku

**)

....

*yni6s1................. .......zl......grmiesigcznie
***)

.
....r].......grmiesigcznie
5. Og6lemw...... ....... r. rodzinauzyskaladoch6d.......
,1......gr.
o:*
odliczeniu zobowi4zai wvkazanvch w pkt' 2
l:
...:::""".:.....'t::::*.*

4. Doch6d uzyskany w

....

7. Miesigczny doch6d .oariny (doch6d

*yni6sl,

..

..

wvni6str

z pozycji 6 naleiry podzielid przez liczbg 12) wyni6sl

.......2]......9r.

8. Miesigczny doch6d rodziny po odliczeniu utraconego dochodu/ doliczeniu uzyskanego dochodu
'na podst. pkt.3 i 4 wyni6sl
.......21......gr.
9. Miesigczny doch6d rodziny w przeliczeniu na osobg

*'

wyni6sl

.......rl......gr.

Nolu2y wpisat rok, z kt6rego doch6d stanowi podstmug ustalania dochodu rodziny.

*r*)

Noluzy wpisat rok, w kt6rym osoba uzyskata doch6d, po roku stanowiqcym podstawg ustalenia dochodu

rodziny
*'*r)

Ni"potrr"bne skreili6

Wykaz zal4czony ch d okument6w
Lp.

1.

Imig i nazwisko osoby, kt6rej
dokument dotyczy

Rodzaj dokumentu

Za|wiadczenie wlaSciwego Urzgdu Skarbowego

jest wymagane dla kazdej osoby we

wsp6lnym

gospodarstwie domowym, kt6ra ukonczyla lat 18, w tym r6wniez dla doktoranta wnioskodawcy.

2. Gdy

rodzina zamieszkuje na terenie gminy rolniczej, wymagane jest zaSwiadczenie z Urzgdu Gminy
o figurowaniu, w rejestrze podatnik6w podatku rohego, wraz z liczb4 hektar6w przeliczeniowych tworz4cych
gospodarstwo rolne.

3. Dla rodzefstwa, kt6re ukoticzylo 26 lat nale2y dostarczyi kserokopig aktu urodzenia oraz za|wiadczenie o
pobieraniu nauki.
4. Zobowiqzania oraz utratg i uzyskanie dochodu, wykazane w punktach 3-4, naleiry udokumentowai.
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Zatqcznik

nr 3 do

Regulaminu przyznawania iwiadczeri pomocy materialnej uczestnikom

stacjonarnych Studi|w Doktoranckichw Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

Do

Dyrektora Insfytutu Agrofiryki PAN w Lublinie/
Komisji Stypendialnej w Instytucie Agrofiryki PAN*

Nr legitymacji
Rok studi6w (slownie)
NT PESEL

Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Nr konta bankoweso

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI
Zwracam sig z wnioskiem o przyznanie w roku akademickim20...120.. zapomogi.

Do wniosku dol4czam nastgpuj4ce dokumenty:

Uzasadnienie (dot. zapomogi)
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Wyra2am zgodg na przetwarzanie przez IA PAN moich danych osobowych, zgodnie z Ustawq z dn. 29.08.97r. o
Ochronie darrych osobowych (tekst jednolity :Dz.U z 2002 nr l0I, poz.926 z p6in. zm).

Oiwiadczqm, iz zostqlam/em poinformowana/y o nqzwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu
zbierania danych oraz prawie dostgpu do treici moich darrych i ich poprawiania.
")

niepotrzebne skreili|

Data oraz czytelny podpis Doktoranta

Data wptynigcia wniosku
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Zalqcznik

nr 4 do Regulaminu

przyznawania Swiadczeri pomocy materialnej uczestnikom

stacjonarnych Studi6w Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

Do

Dyrektora Instytutu Agrofiryki PANw Lublinie/

Komisji Stypendialnej w Instytucie Agrofiryki PAN*

Nazwisko i imie doktoranta:

Nr legitymacji
Rok studi6w (slownie)
NT PESEL

Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Telefon kontaktowy

Nr konta bankoweso

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI
Zwracam sig z wnioskiem

o przyznanie w roku akademickim

20...120.. stypendium specjalnego dla

os6b niepelnosprawnych.

W zal4czeniu przedkladam kserokopig orzeczenia o stopniu niepelnosprawnoSci/orzeczenie
r6wnowaZne na podstawie przepis6w ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 72I z poLn zm.)*
Wyra2am zgodg na przetwarzanie przez IA PAN moich danych osobowych, zgodnie z (Istawq z dn. 29.08.97r. o
Ochronie danych osobowych (tel<st jednolity :Dz.U z 2002 nr IOt, poz.926 z p6ln. zm).

Oiwiadczam, i2 zostalam/em poinformowana/y o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu
zbierania darrych oraz prawie dostgpu do treici moich danych i ich poprawiania.
1

niepotrzebne skreilit

Dala oraz czytelny podpis Dokl.oranta

Data wptynigcia wniosku
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