
ZASADY PRZYZNAWANIA
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW

W INSTYTUCIE MATEMATYCZNYM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OBOWIA̧ZUJA̧CE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14

1. PODSTAWA PRAWNA

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów sa̧ przyznawane w Instytucie
Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej “IM PAN”, na podstawie:

(1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2012
r. poz. 572),

(2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

(3) rozporza̧dzenie Ministra Polityki Spo lecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w
sprawie sposobu i trybu postȩpowania w sprawach o świadczenia rodzinne
(Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.).

2. Formy świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

(1) Doktoranci IM PAN moga̧ ubiegać siȩ o nastȩpuja̧ce świadczenia pomocy
materialnej:
(a) Stypendium socjalne. To stypendium może otrzymać doktorant, który

znajduje siȩ w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu na
osobȩ w rodzinie doktoranta uprawniaja̧ca̧ do ubiegania siȩ o stype-
ndium ustala dyrektor IM PAN.

(b) Stypendium specjalne dla osób niepe lnosprawnych. To stypendium
może otrzymać doktorant z tytu lu niepe lnosprawności potwierdzonej
orzeczeniem w laściwego organu. Stypendium to jest niezależne od
sytuacji materialnej.

(c) Stypendium dla najlepszych doktorantów. To stypendium może otrzymać
doktorant:

• na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osia̧gna̧ l bardzo
dobre wyniki w postȩpowaniu rekrutacyjnym;

• na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli
w roku akademickim poprzedzaja̧cym przyznanie stypendium
uzyska l w terminie wszystkie zaliczenia zgodne z programem
studiów oraz wykaza l siȩ postȩpami w pracy naukowej i przy-
gotowywaniu rozprawy doktorskiej.

(d) Zapomoga. Może ja̧ otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych

znalaz l siȩ przej́sciowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to
nie przys luguje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana
zdarzeniem losowym. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub
ciȩżka choroba cz lonka rodziny, klȩski żywio lowe (np. pożar, powódź),
na skutek których doktorant znalaz l siȩ przej́sciowo w trudnej sytuacji
materialnej.

(2) Doktorant może otrzymywać równocześnie wszystkie formy stypendiów i
zapomogȩ, a ponadto inne świadczenia pomocy materialnej oraz stypendia
przyznawane przez organy samorza̧du terytorialnego oraz pracodawców, a
także pochodza̧ce ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
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3. Ubieganie siȩ o świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów

(1) Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane sa̧ wy la̧cznie na wniosek
doktoranta.

(2) Termin sk ladania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla dok-
torantów na dany rok akademicki jest og laszany przez sekretariat studiów
doktoranckich. Wnioski o zapomogi moga̧ być sk ladane w każdym czasie.

(3) Wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń oraz wykazy dokumentacji koniecznej
do z lożenia wniosków znajduja̧ siȩ na stronie internetowej studiów dok-
toranckich IM PAN i stanowia̧ za la̧czniki do niniejszego regulaminu.

(4) Wniosek musi być z lożony razem ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami
i zaświadczeniami w sekretariacie studiów doktoranckich IM PAN. Doku-
menty te moga̧ być zeskanowane i przes lane poczta̧ elektroniczna̧ oraz przes lane
poczta̧.

4. Decyzje dotycza̧ce przyznawania świadczeń pomocy materialnej
dla doktorantów

(1) Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów przyznawane sa̧ przez
komisjȩ do spraw pomocy materialnej dla doktorantów sk ladaja̧ca̧ siȩ z
kierownika studiów doktoranckich i dwóch przedstawicieli doktorantów.

(2) Dyrektor IM PAN corocznie ustala w oddzielnych zarza̧dzeniach:
• Maksymalna̧ miesiȩczna̧ kwotȩ dochodu na osobȩ w rodzinie doktoranta

uprawniaja̧ca̧ do otrzymania stypendium socjalnego;
• Wysokość świadczeń pozosta lych form pomocy materialnej na dany

rok akademicki, w tym wspó lczynnik s z punktu 7(2) oraz wysokość
funduszu zapomogowego, o którym mowa w punkcie 9 (3).

(3) Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy ma-
terialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej dorȩczanej dok-
torantowi z pouczeniem o przys luguja̧cych od tej decyzji środkach
odwo lawczych. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie. Doktorant niezad-
owolony z decyzji może z lożyć odwo lanie do dyrektora IM PAN w terminie
czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.

(4) Zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym de-
cyzje dotycza̧ce przyznawania świadczeń pomocy materialnej wymagaja̧
zastosowania odpowiednich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postȩpowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz.168
z późn. zm.) oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji do sa̧du administra-
cyjnego.

5. Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
doktorantów

(1) Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepe lnosprawnych oraz
stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane sa̧ na rok akademicki.

(2)  La̧czna miesiȩczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla
najlepszych doktorantów nie może być wiȩksza niż 90% najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesia̧cu, ustalonego w
przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
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(3) Stypendia wyp lacane sa̧ co miesia̧c, o ile IM PAN otrzyma na czas odpowied-
nie fundusze z Ministerstwa.

(4) Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne
dla osób niepe lnosprawnych, zapomogȩ i stypendium dla najlepszych dok-
torantów tylko na jednych studiach doktoranckich, wskazanych przez dok-
toranta.

(5) Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kon-
tynuuje naukȩ na kolejnych studiach doktoranckich, nie przys luguja̧
świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów.

(6) Doktorant traci prawo do świadczeń pomocy materialnej w przypadku
wcześniejszego ukończenia studiów doktoranckich, od miesia̧ca nastȩpuja̧cego
po miesia̧cu, w którym nasta̧pi lo ukończenie studiów.

6. Szczegó lowe zasady przyznawania stypendium socjalnego

(1) Wysokość dochodu, o której mowa w punkcie 2.1. (a), nie może być niższa
niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.
zm.), oraz wyższa niż 1,30 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
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

(2) Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniaja̧cego studenta do ubiegania
siȩ o stypendium socjalne uwzglȩdnia siȩ dochody osia̧gane przez:
a) studenta;
b) ma lżonka studenta, a także bȩda̧ce na utrzymaniu studenta lub jego

ma lżonka dzieci niepe lnoletnie, dzieci pobieraja̧ce naukȩ do 26. roku
życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich
ukończenia, oraz dzieci niepe lnosprawne bez wzglȩdu na wiek;

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i bȩda̧ce na ich
utrzymaniu dzieci niepe lnoletnie, dzieci pobieraja̧ce naukȩ do 26. roku
życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich
ukończenia, oraz dzieci niepe lnosprawne bez wzglȩdu na wiek.

(3) Miesiȩczna̧ wysokość dochodu na osobȩ w rodzinie studenta uprawniaja̧cego
do ubiegania siȩ o stypendium socjalne ustala siȩ na zasadach określonych
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z
uwzglȩdnieniem punktu (2) powyżej, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie
wlicza siȩ:

• dochodów, o których mowa w punkcie (2) c), jeżeli student jest samodzielny
finansowo;

• świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymy-
wanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ra-
mach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– niepodlegaja̧cych zwrotowi środków pochodza̧cych z pomocy udzielanej

przez państwa cz lonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA),
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– umów miȩdzynarodowych lub programów wykonawczych, sporza̧dzanych
do tych umów albo miȩdzynarodowych programów stypendial-
nych;

• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na pod-
stawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty;

• świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust.
1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym tj. pomocy materialnej
przyznawanej przez jednostki samorza̧du terytorialnego, stypendiów
za wyniki w nauce przyznawane przez osoby fizyczne i stypendiów
doktoranckich w sensie art 200 powyższej ustawy tj. z tzw. środków
“statutowych”.

(4) Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego ma lżonek spe lnia
 la̧cznie nastȩpuja̧ce warunki:

• posiada l sta le źród lo dochodów w ostatnim roku podatkowym;
• posiada sta le źród lo dochodów w roku bieża̧cym;
• nie z loży l oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa do-

mowego z rodzicami ba̧dź jednym z nich.
• jego miesiȩczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie

jest mniejszy niż 1,30 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;

(5) W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniaja̧cego studenta
do ubiegania siȩ o stypendium socjalne przyjmuje siȩ dochód z prowadzenia
gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala siȩ na podstawie powierzchni
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciȩtnego do-
chodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego, og laszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.
zm). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz
dochodów pozarolniczych dochody te sumuje siȩ.

(6) W uzasadnionych przypadkach dyrektor IM PAN albo komisja stypendialna
moga̧ zaża̧dać dorȩczenia opinii jednostki w systemie pomocy spo lecznej
odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i maja̧tkowej osób i rodzin,
i uwzglȩdnić ja̧ w postȩpowaniu.

7. Szczegó lowe zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych
doktorantów

(1) Warunkiem otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów jest za-
liczenie aktualnych semestrów i lat studiów z ca lkowita̧ realizacja̧ pro-
gramu studiów przypadaja̧cego na te semestry, wywia̧zywanie siȩ z innych
obowia̧zków doktoranta i publikacja lub przyjȩcie pracy do druku w cza-
sopísmie znajduja̧cym siȩ na ministerialnej líscie czasopism naukowych. Nie
licza̧ siȩ tu prace opublikowane lub przyjȩte do druku przed rozpoczȩciem
studiów doktoranckich. Każda z prac może siȩ liczyć tylko raz do tego
kryterium.
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(2) Wartość stypendium dla najlepszych doktorantów dla danego doktoranta
powinna spe lniać wzór

s

 ∑
1≤i≤n

1

ki + 1

 ,

gdzie n jest liczba̧ rozpatrywanych publikacji doktoranta a ki jest liczba̧
autorów w i-tej publikacji, którzy posiadaja̧ w momencie rozpatrywania
wniosku tytu l doktora a s jest wspó lczynnikiem ustalonym przez dyrektora
IM PAN w zarza̧dzeniu, o którym mowa w punkcie 4 (2). Wspó lczynnnik
ten jest taki sam dla wszystkich doktorantów.

(3) Sytuacje wyja̧tkowe na korzyść doktoranta to, na przyk lad, otrzymanie
nagrody naukowej czy zaproszenie do wyg loszenia referatu na konferencji.
Sytuacje wyja̧tkowe na niekorzyść doktoranta to, na przyk lad, publikacja,
która jest errata̧ do innej publikacji.

8. Szczegó lowe zasady przyznawania stypendium specjalnego dla
osób niepe lnosprawnych

(1) Stypendium specjalne dla osób niepe lnosprawnych może otrzymywać dok-
torant, który posiada orzeczenie w laściwego organu ustalaja̧ce stopień
niepe lnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
ustalaja̧cym stopień niepe lnosprawności na podstawie przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo lecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepe lnosprawnych (tekst. jedn: Dz. U. z 1997 nr 123, poz 776
z późn. zm.).

(2) Jeżeli w trakcie roku akademickiego wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu
niepe lnosprawności, stypendium przestaje być wyp lacane od nastȩpnego
miesia̧ca po wygaśniȩciu ważności orzeczenia.

9. Szczegó lowe zasady przyznawania zapomogi

(1) Zapomoga przyznawana jest jednorazowo i można ja̧ otrzymać dwa razy w
roku akademickim, przy czym jedno zdarzenie losowe uprawnia do otrzy-
mania jednej zapomogi.

(2) Wysokość zapomogi ustalana jest przez dyrektora IM PAN indywidualnie
w każdym przypadku.

(3) Po ca lkowitym wykorzystaniu funduszu zapomogowego, zapomogi nie bȩda̧
wyp lacane.

10. Ustalenia końcowe

Niniejszy regulamin zosta l ustalony w porozumieniu z Samorza̧dem Doktorantów.

11. Za la̧czniki:

(1) Spis dokumentów potrzebnych do ubiegania siȩ o świadczenia pomocy ma-
terialnej dla dokorantów w IM PAN.

(2) Wzór wniosku o przyznanie zapomogi.
(3) Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.
(4) Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.
(5) Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepe lnosprawnych.



6

(6) Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej w ramach in-
nych studiów doktoranckich.


