
Fundusz Pomocy Materialnej 

FAQ - Frequently Asked Questions 

1. Kto może ubiegać się o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej? 

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla doktorantów przysługuje: 

 doktorantom uczelni publicznych i niepublicznych funkcjonujących na 

podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 doktorantom uczelni Kościoła Katolickiego. 

 doktorantom studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej (tj. 

instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo 

międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych 

przepisów, działającym na terytorium RP). 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom kształcącym się na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku. 

2. Kto może otrzymać stypendium socjalne? Jaki jest termin składania 

podania? 

Stypendium socjalne może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej 

sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie 

przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni lub jednostce naukowej. Próg 

dochodu ustala rektor uczelni, a w jednostkach naukowych – dyrektor tej 

jednostki, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów, w 

granicach od 592,8 zł do 895,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Oznacza to, iż każdy doktorant o dochodzie nieprzekraczającym 592,8 zł 

miesięcznie na osobę w rodzinie ma zapewnione otrzymanie stypendium. 

Stypendium może otrzymać także doktorant o wyższym dochodzie, jeżeli rektor 

uczelni lub dyrektor jednostki naukowej określi wyższy próg dochodu, 

nieprzekraczający jednakże 850,2 zł, a od 1 listopada 2014 r. – do 895,7 zł. Jest 

to ustawowa maksymalna wysokość i nawet w szczególnych przypadkach 

uczelnia lub jednostka naukowa nie mogą przyznać stypendium socjalnego przy 

wyższym dochodzie.  

Wniosek można składać w ciągu całego roku akademickiego. 

3. W jakim przypadku może zostać zwiększone stypendium socjalne? 

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej 

sytuacji materialnej doktorantowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w 

domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z 

niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta), jeżeli codzienny dojazd z 



miejsca stałego zamieszkania do uczelni lub jednostki naukowej uniemożliwiałby 

lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

 

4. W jaki sposób obliczany jest dochód? 

Obliczanie dochodu można prosto podsumować w poniższych punktach, 

dokładnym wyliczeniem na osobę w rodzinie zajmują się osoby na stanowiskach 

administracyjnych.  

 Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2 art.179 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, 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 społecznej 

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 

[1,3x456= 592,80; (539+115)x1,3=850,20; [od 1 listopada 2014 jest to do 

895,7 zł (netto)]  

 Zasadą jest wliczanie wszystkich zarobków  

 Od 1 listopada 2014 r. wlicza do dochodu wlicza się stypendium 

doktoranckie! 

 Nie wlicza się co do zasady świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, 

pomocy materialnej.  

 Rolnicy -> specjalne przeliczenia, należy sprawdzać ustawę o podatku 

rolnym, dochody przelicza się od hektara przeciętny dochód z pracy w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 

wynosił 2713 zł 

 

5. Na co można otrzymać zapomogę? Czy kradzież, np. laptopa także może 

być uwzględniona? 

Zapomogę może 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 – w takim 

przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może 

być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, 

powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których doktorant znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Kradzież jest zdarzeniem losowym i 

także stanowi podstawę do uzyskania zapomogi. Należy pamiętać, że konkretne 

komisje stypendialne decydują o kwalifikowalności poszczególnych przypadków. 

 

 



6. Na jak długo przyznawane są stypendia?  

Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz 

stypendia dla najlepszych doktorantów przyznawane są na semestr lub rok 

akademicki. 

Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku 

akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, 

zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do pięciu miesięcy. Stypendia 

wypłacane są co miesiąc. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można 

ją otrzymać dwa razy w roku akademickim. 

Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przez okres 

studiów doktoranckich. W przypadku ukończenia jednych studiów doktoranckich i 

kontynuowania nauki na kolejnych studiach doktoranckich, świadczenia pomocy 

materialnej dla doktorantów nie przysługują. 

7. Kto dokładnie jest odpowiedzialny za przyznawanie poszczególnych 

świadczeń?  

Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów przyznawane są przez organy 

instytutu, tj. dyrektora jednostki naukowej. Na wniosek właściwego organu 

samorządu doktorantów dyrektor jednostki naukowej przekazują uprawnienia do 

przyznawania świadczeń odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej 

komisji stypendialnej. Komisje te składają się z przedstawicieli doktorantów i 

pracowników uczelni lub jednostki naukowej, przy czym doktoranci stanowią 

większość składu komisji. 

Stypendia i zapomogi przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek o 

przyznanie świadczeń przyznawanych w jednostce naukowej składa się 

odpowiednio do organu uczelni przyznającego pomoc materialną lub dyrektora 

jednostki naukowej albo komisji stypendialnej. 

8. Jak szybko dostanę informację na temat statusu mojego podania o 

stypendium socjalne? W jakiej formie otrzymam decyzję? 

 
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 wymaga uzasadnienia. Doktorant niezgadzający się z decyzją, może 

złożyć – w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji – odwołanie do 

dyrektora lub odwoławczej komisji stypendialnej albo złożyć wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji podjętych w pierwszej instancji przez 



dyrektora jednostki naukowej lub odwoławczą komisję stypendialną. Ostateczna 

decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez doktoranta 

zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

9. Jakie przepisy regulują świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej? 

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom kształcącym się na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku. Świadczenie 

pomocy może polegac na stypendium socjalnym, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (w przypadku 

doktorantów w uczelniach); stypendium dla najlepszych doktorantów oraz 

zapomogi. 

1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 

3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w 

sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia 

rodzinne (Dz. U. poz. 3), 

4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 

2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. 

U. Nr 214, poz. 1271), 

5. zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

ustalane przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu 

doktorantów. 

 

10.  Co dzieje się w przypadku, jeśli instytut nie wykorzysta całości 

przeznaczonej dotacji na dany rok kalendarzowy? 
 

Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej 

dla studentów i doktorantów, przechodzą na rok następny, jeśli jednak 

pozostawimy od 10% kwoty i powyżej to o tyle zostanie pomniejszona dotacja na 

rok następny. 


