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ZASADY PRZYZNAWANIA 

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW 

W INSTYTUCIE MATEMATYCZNYM POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20 
 

 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów są przyznawane w Instytucie Matematycznym Polskiej 

Akademii Nauk, zwanym dalej “IM PAN”, na podstawie: 

(1) art. 275 ust. 3, art. 279 ust. 1 i art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), 

(2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. 

zm.), 

(3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2096 z późn. zm.). 

 

2. FORMY ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW 

(1) Doktoranci IM PAN mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: 

(a) Stypendium socjalne. To stypendium może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej 

sytuacji materialnej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium ustala dyrektor IM PAN w porozumieniu z samorządem 

doktorantów. 

(b) Stypendium dla osób niepełnosprawnych. To stypendium może otrzymać doktorant z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to jest 

niezależne od sytuacji materialnej. 

(c) Stypendium Dyrektora IM PAN. To stypendium może otrzymać doktorant: 

 na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w 

postępowaniu rekrutacyjnym; 

 na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał w terminie wszystkie zaliczenia zgodne z 

programem studiów oraz wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej. 

(d) Zapomoga. Może ją otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w 

trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie 

jest spowodowana zdarzeniem losowym. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka 

choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź), na skutek których doktorant 

znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

(2) Doktorant może otrzymywać równocześnie wszystkie formy stypendiów i zapomogę, o ile spełnia 

kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium 

socjalnego oraz stypendium Dyrektora IM PAN, otrzymanych przez doktoranta nie może 

przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora, a ponadto inne świadczenia pomocy materialnej oraz 

stypendia przyznawane przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także 

pochodzące ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

3. UBIEGANIE SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW 

(1) Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta. 

(2) Termin składania wniosków oświadczenia pomocy materialnej dla doktorantów na dany rok 

akademicki jest ogłaszany przez sekretariat studiów doktoranckich. Wnioski o zapomogi mogą być 

składane w każdym czasie. 

(3) Wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń oraz wykazy dokumentacji koniecznej do złożenia 

wniosków znajdują się na stronie internetowej studiów doktoranckich IM PAN i stanowią załączniki 

do niniejszego regulaminu. 
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(4) Wniosek musi być złożony razem ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami w 

sekretariacie studiów doktoranckich IM PAN. Dokumenty te mogą być zeskanowane i przesłane 

pocztą elektroniczną oraz przesłane pocztą. 

 

4. DECYZJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA 

DOKTORANTÓW 

(1) Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów przyznawane są przez komisję do spraw pomocy 

materialnej dla doktorantów składającą się z kierownika studiów doktoranckich i trzech 

przedstawicieli doktorantów. 

(2) Dyrektor IM PAN corocznie ustala w oddzielnych zarządzeniach: 

 maksymalną miesięczną kwotę dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do 

otrzymania stypendium socjalnego; 

 wysokość świadczeń pozostałych form pomocy materialnej na dany rok akademicki, w tym 

współczynnik 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 materialnej wydawana jest w 

formie decyzji administracyjnej doręczanej doktorantowi z pouczeniem o przysługujących od tej 

decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna zawiera uzasadnienie. Doktorant niezadowolony 

z decyzji może złożyć odwołanie do dyrektora IM PAN w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

(4) Decyzje dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej wymagają zastosowania 

odpowiednich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 

 

5. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIAŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA 

DOKTORANTÓW 

(1) Stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia Dyrektora IM PAN 

przyznawane są na rok akademicki. 

(2) Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogę i stypendium Dyrektora IM PAN tylko na jednych studiach doktoranckich, wskazanych 

przez doktoranta. 

(3) Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na kolejnych 

studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów. 

(4) Decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant utracił 

prawo do świadczenia z powodu wcześniejszego ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z 

listy doktorantów. Wygaśnięcie to następuje z mocy ustawy. 

 

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO 

(1) Próg dochodu ustala Dyrektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach od 686,4 zł 

do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. 

(2) Każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł miesięcznie na osobę w 

rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego.  
(3) Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium 

socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta w art. 

3 pkt 1 wymienia wszystkie źródła dochodu uwzględnianie przy ocenie sytuacji materialnej rodziny, 

z tym że – do celów przyznawania stypendium socjalnego – wyłącza się z dochodu następujące 

świadczenia: 

(a) stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia Dyrektora IM PAN, 

zapomogi, stypendia finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendia za 

wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą 

państwową ani samorządową osobą prawną, stypendia ministra za znaczące osiągnięcia, 

stypendia z własnego funduszu stypendialnego uczelni (stypendia za wyniki w nauce dla 

studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów), 
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(b) stypendia otrzymywane 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, 

 świadczenia pomocy materialnej otrzymywane przez uczniów na podstawie przepisów o 

systemie oświaty, 
(c) stypendia o charakterze socjalnym przyznawane 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 (organizacje 

pożytku publicznego, np. fundacje). 
(4) Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uwzględnia się dochody 

osiągane przez następujących członków rodziny: 
 doktoranta, 
 małżonka doktoranta, 
 rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta, 
 będące na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające 

naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich 

ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 
(5) Doktorant, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się 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 życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 

wiek, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
 ukończył 26. rok życia; 
 pozostaje w związku małżeńskim; 
 ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. 

rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez 

względu na wiek; 
 osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej; 
 posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia 

o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35 zł. 

(6) Doktorant, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), 

dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej 

o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje 

odmową przyznania stypendium socjalnego. 
(7) W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo 

wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy 

społecznej, doktorantowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny 

niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej 

i majątkowej doktoranta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania 

rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego. 
 

7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DYREKTORA IM PAN 

(1) Warunkiem otrzymania stypendium Dyrektora IM PAN jest zaliczenie aktualnych semestrów i lat 

studiów z całkowitą realizacją programu studiów przypadającego na te semestry, wywiązywanie się z 

innych obowiązków doktoranta i publikacja lub przyjęcie pracy do druku w czasopiśmie znajdującym 

się na ministerialnej liście czasopism naukowych. Nie liczą się tu prace opublikowane lub przyjęte do 
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druku przed rozpoczęciem studiów doktoranckich. Każda z prac może się liczyć tylko raz do tego 

kryterium. 

(2) Wartość stypendium Dyrektora IM PAN dla danego doktoranta powinna spełniać wzór 

s ( ∑
1

𝑘𝑖+11≤𝑖≤𝑛

), 

gdzie n jest liczbą rozpatrywanych publikacji doktoranta a ki jest liczbą autorów w i-tej publikacji, 

którzy posiadają w momencie rozpatrywania wniosku tytuł doktora a s jest współczynnikiem 

ustalonym przez Dyrektora IM PAN w zarządzeniu, o którym mowa w punkcie 4 (2). Współczynnik 

ten jest taki sam dla wszystkich doktorantów. 

(3) Sytuacje wyjątkowe na korzyść doktoranta to, na przykład, otrzymanie nagrody naukowej czy 

zaproszenie do wygłoszenia referatu na konferencji. Sytuacje wyjątkowe na niekorzyść doktoranta to, 

na przykład, publikacja, która jest erratą do innej publikacji. 

 

8. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

(1) Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant posiadający orzeczenie o 

niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 

5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu 

do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym). Inne dokumenty, np. dokumentacja medyczna, zaświadczenie lekarskie albo 

dokument o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju, nie stanowią 

podstawy przyznania tego stypendium. 

(2) Jeżeli w trakcie roku akademickiego wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia 

(3) Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. 

 

9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMOGI 

(1) Zapomoga przyznawana jest jednorazowo i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim, przy 

czym jedno zdarzenie losowe uprawnia do otrzymania jednej zapomogi. 

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

(3) Po całkowitym wykorzystaniu funduszu zapomogowego, zapomogi nie będą wypłacane. 

 

10. USTALENIA KOŃCOWE 

Niniejszy regulamin został ustalony w porozumieniu z Samorządem Doktorantów. 

 

11.ZAŁĄCZNIKI 

(1) Spis dokumentów potrzebnych do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów 

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 niepełnosprawnych. 

(6) Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej w ramach innych studiów 

doktoranckich. 


