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Ogólnopolska konferencja szkoleniowa pt. 

„STYPENDIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ  

DLA DOKTORANTÓW PAN” 
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PODSTAWOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA 

DOKTORANTÓW ORAZ PODZIAŁU DOTACJI NA TEN CEL: 

 

 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r.  

w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych  

i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów 

i doktorantów (Dz. U. Nr 160, poz. 957); 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 

 Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

(Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622) 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 

r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz 

ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  

(Dz. U. z dnia 19 października 2006 r.)  

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 

poz. 2255 z późn. zm.) 

 zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ze środków funduszu pomocy 

materialnej dla doktorantów określone przez dyrektora jednostki naukowej w 

uzgodnieniu z samorządem doktorantów 

 

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

572 z późn. zm.); 

 

Art. 31. 

1. Uczelnia może na podstawie umowy utworzyć centrum naukowe z innymi 

uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami 

badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami 

międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą. Centrum 

naukowe tworzy rektor, wskazując podstawową jednostkę organizacyjną 

uczelni, która wchodzi w skład centrum. Uczelnia może również utworzyć centrum 

naukowe w ramach swojej struktury. 

2. Rektor wskazuje również podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, która 

będzie reprezentować uczelnię w centrum Polskiej Akademii Nauk lub w centrum 

naukowo-przemysłowym utworzonym przez instytut badawczy. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa: 

1) organizację, sposób funkcjonowania i finansowania centrum naukowego, w 

tym własność aparatury badawczej, praw autorskich i praw pokrewnych 

oraz praw własności przemysłowej, a także podział środków uzyskanych w 

wyniku komercjalizacji badań; 

2) sposób wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobów naukowych 

do prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich. 
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4. Do zadań centrum naukowego należy: 

1) prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych; 

2) inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych 

w międzynarodowych programach badawczych; 

3) inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych i nadzór 

nad nimi; 

4) współdziałanie w organizowaniu środowiskowych studiów doktoranckich; 

5) wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych 

Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych; 

6) rozwijanie programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w instytutach 

centrum; 

Art. 43. 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą 

podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, 

a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 

określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać 

kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, 

o których mowa w ust. 1: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 

1a) (uchylony); 

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli 

mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 

na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573); 

6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i 

członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować 

i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, 

o których mowa w ust. 1, na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach; 

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego 

ministra wskazanego w art. 33 ust. 2; 

4) decyzji rektora uczelni. 
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4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie 

oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których 

mowa w ust. 1: 

1) jako stypendyści strony polskiej; 

2) na zasadach odpłatności; 

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 

5) jako stypendyści uczelni. 

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie 

ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania 

podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia 

doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych 

i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom 

tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach 

określonych w ust. 3 i 4. 

5a. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie 

oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych 

i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4. 

6. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, uważa 

się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. 

6a. Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o: 

1) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4; 

2) niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 3, lub 

skreśleniu ich z listy studentów, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, 

adres stałego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu 

wymagań określonych w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.3))). 

6b. Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w 

terminie do 15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców, o których mowa 

w ust. 3 i 4, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

ze wskazaniem osób posiadających Kartę Polaka lub spełniających wymagania 

określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zawierające: 

imię i nazwisko cudzoziemca, państwo zamieszkania, kierunek i rok studiów 

lub inny rodzaj kształcenia oraz jednostkę organizacyjną uczelni, w której 

cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także warunki finansowe kształcenia. 

7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i studiujący w kraju swojego zamieszkania, 

mogą być stypendystami, o których mowa w ust. 4 pkt 1. 

8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przyznaje oraz 

ustala ich wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub, odpowiednio, 

minister wskazany w art. 33 ust. 2. 

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie 

wskazani w art. 33 ust. 2 podają do wiadomości w wydawanych przez siebie 
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dziennikach urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie 

ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, 

limit stypendiów dla osób określonych w ust. 7. 

Art. 44. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia:  

1) formy studiów i szkoleń, na które mogą być przyjmowani cudzoziemcy, 

2) wymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na 

studia, studia doktoranckie i szkolenia lub o uczestniczenie w badaniach naukowych 

i pracach rozwojowych, uwzględniając poziom wykształcenia odpowiedni 

do podjęcia danej formy studiów lub szkolenia, stan zdrowia i 

predyspozycje do studiów na określonych kierunkach oraz rodzaje dokumentów, 

które są obowiązani przedstawić, 

3) sposób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych w ramach limitu, o 

którym mowa w art. 43 ust. 9, przyjmując za podstawę minimalną stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta zatrudnionego w uczelni oraz tryb 

ich przyznawania, wypłacania, zawieszania i cofania, 

4) sposób ustalania w uczelniach publicznych odpłatności za studia, studia doktoranckie, 

szkolenia i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych, uwzględniając planowane koszty kształcenia, możliwość obniżania 

i zwalniania z opłat i organy uprawnione do podejmowania decyzji 

w tych sprawach oraz sposób wnoszenia opłat i przypadki, w których opłaty 

podlegają zwrotowi 

– mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i 

prowadzenia badań naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnienie 

zasady równego traktowania. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych określa, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania, jakie muszą spełniać cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 

ust. 7, uwzględniając kraj zamieszkania oraz formę i kierunek studiów, 

2) tryb przyznawania oraz sposób ustalania wysokości stypendiów przyznawanych 

osobom, o których mowa w art. 43 ust. 7 

– mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i 

prowadzenia badań naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnienie 

zasady równego traktowania. 

3. Stypendystom, o których mowa w art. 43 ust. 7, stypendia mogą być wypłacane 

za pośrednictwem polskich placówek konsularnych lub polskich organizacji pozarządowych. 

4. Warunki przyznawania stypendiów cudzoziemcom, o których mowa w art. 43 

ust. 4 pkt 5, oraz ich wysokość ustala przyznający stypendium. 

Art. 84a. 

1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni lub centrum naukowe działające w 

strukturze uczelni, prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie w 

określonej dziedzinie nauki, powiązane z prowadzonymi studiami doktoranckimi 

o najwyższej jakości, mogą uzyskać status Krajowego Naukowego Ośrodka 

Wiodącego, zwanego dalej „KNOW”. 

2. Status KNOW może uzyskać również centrum naukowe, o którym mowa w art. 

31 ust. 1, i konsorcjum naukowe, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki, jeżeli prowadzą studia doktoranckie 

wspólnie z jednostką organizacyjną uczelni. 
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Art. 84b. 

1. Status KNOW nadaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego na okres pięciu lat. 

2. KNOW jest wyłaniany w drodze konkursu przeprowadzanego w dziedzinowo 

określonych obszarach wiedzy i kształcenia, ogłaszanego przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki. 

3. Liczba KNOW w jednym obszarze wiedzy i kształcenia nie może być większa 

niż 3. 

4. Konkurs przeprowadza komisja, powoływana przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego spośród ekspertów określonych dyscyplin naukowych, 

w tym także ekspertów zagranicznych. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

kryteria, warunki i tryb ubiegania się o status KNOW, uwzględniając w 

szczególności jakość prowadzonych badań naukowych oraz jakość kształcenia i 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

6. KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania projakościowe, o której mowa 

w art. 94b ust. 1 pkt 1. 

7. Status KNOW uwzględnia się przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa i 

środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji 

dotyczących aparatury badawczej oraz inwestycji związanych z dydaktyką. 

8. Komisja, o której mowa w ust. 4, po pięciu latach od dnia uzyskania przez jednostkę 

statusu KNOW dokonuje oceny efektów działania KNOW na podstawie 

raportu końcowego prezentującego wyniki przeprowadzonych badań naukowych, 

ich powiązanie z osiągnięciami naukowymi pracowników i doktorantów, powiązanie z 

procesem dydaktycznym, otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także na podstawie 

końcowego sprawozdania finansowego. 

Art. 94. 

1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: 

7) zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie 

określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w 

art. 199 ust. 1; 

Art. 94a. 

Dotacje na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7, dla doktorantów w 

jednostkach naukowych, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1, są udzielane z 

części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego 

Art. 94b. 

1. W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań 

projakościowych, przeznaczona na: 

1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW, w tym 

z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów 

naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów; 

2) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających 

ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji, dotyczącej oceny 

kształcenia, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5; 

3) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie 

wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 

Kwalifikacji; 

4) finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych 
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studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; dotacja 

nie przysługuje: 

a) jeżeli wydano prawomocną decyzję o cofnięciu uprawnienia do prowadzenia 

w danej uczelni jednego z kierunków studiów w okresie ostatnich 

pięciu lat lub 

b) istnieje zagrożenie ciągłości finansowania uczelni; 

5) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których 

mowa w art. 200a, dla 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach publicznych 

i niepublicznych. 

2. Zadania określone w ust. 1 pkt 3 są finansowane w drodze konkursu. 

3. Wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w ust. 1, są waloryzowane 

corocznie co najmniej o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w 

art. 93 ust. 2. 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

Art. 103. 

3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w 

przypadku uczelni publicznej także na remonty domów oraz stołówek studenckich. 

Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być 

mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz 

nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1. 

6. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części nieprzekraczającej 

w danym roku budżetowym 0,2% dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 

pkt 7 i ust. 4, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów realizacji zadań 

związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów 

i doktorantów, ponoszonych przez uczelnię. 

Art. 103a. 

Przepis art. 103 stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych prowadzących 

studia doktoranckie.  

Art. 173. 

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa w formie: 

1) stypendium socjalnego; 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

8) zapomogi. 

Art. 174. 

1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, przyznaje się ze środków 

funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa 

w art. 103. 

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym 

organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których 

mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4. 

3. W nowo utworzonej uczelni podziału funduszu dokonuje na okres roku rektor. 

Art. 175 

1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–2 i 8, są przyznawane na 

wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 

3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium 

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi 
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studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie 

czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie 

stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

4. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania 

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów odpowiednio 

komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej. 

Art. 176. 

1. W uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej świadczenia, o 

których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, są przyznawane na wniosek studenta 

przez rektora. 

2. Od decyzji rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 

decyzji. 

3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego rektor przekazuje 

uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w zakresie rozpatrywania 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, odwoławczej komisji stypendialnej. 

Art. 177. 

1. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w 

art. 175 ust. 3, powołuje odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 

lub rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu 

studenckiego i pracowników uczelni. 

2. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w 

art. 176 ust. 3, powołuje rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy 

organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni. 

3. Studenci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, 

o których mowa w art. 175 ust. 3 i art. 176 ust. 3, podpisują przewodniczący 

tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 

5. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej, 

o których mowa w art. 175 ust. 3, sprawują odpowiednio kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej lub rektor, a nadzór nad działalnością komisji, 

o których mowa w art. 176 ust. 3, rektor. 

6. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej 

lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy 

lub regulaminem, o którym mowa w art. 186 ust. 1. 

Art. 179. 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się 

o stypendium socjalne. 

3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.17))), 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. 
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992, z późn. zm.18))). → szczegółowe omówienie znajduje się w prezentacji Jacka Pakuły 

4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o 

stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) studenta; 

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 

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; 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i 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. 

5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do 

ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w usta wie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem 

ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

1) dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny 

finansowo; 

2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych 

na podstawie przepisów ustawy; 

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych 

do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1. 

6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 

3) jego miesięczny 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; 

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego 

z rodzicami bądź jednym z nich. 

7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do 

ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków 

rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy 

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego 

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.19))). W przypadku uzyskiwania 

dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody 

te sumuje się. → szczegółowe omówienie znajduje się w prezentacji Jacka Pakuły 

8. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 

albo odpowiednio komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o 
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których mowa w art. 177, mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie 

pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej 

osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu. 

Art. 180. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 

 

Art. 181. 
6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych 

studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów 

nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz 

prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego 

oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. 

Art. 182. 

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 

w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub 

w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania 

z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

Art. 183. 

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku 

akademickim. 

Art. 184. 

1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, 

w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni 

rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. 

2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3, są przyznawane na semestr 

lub na rok akademicki, a stypendium ministra, o którym mowa w art. 173 ust. 1 

pkt 4, na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie 

z planem studiów, trwa jeden semestr. 

3. Stypendia, o których mowa w art. 173, wypłacane są co miesiąc z wyjątkiem 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo, nie 

później niż do 15 grudnia danego roku. 

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na 

drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 

173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie 

dłużej niż przez okres trzech lat. 

6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 
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i 3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

7. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń 

pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. 

Art. 186. 

1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, w tym 

szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, 

wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów 

oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu 

z uczelnianym organem samorządu studenckiego 

 

Rozdział 3 

Studia doktoranckie 

 

Art. 199. 

1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 

1) stypendium socjalnego; 

2) zapomogi; 

3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, przyznaje się ze środków funduszu 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w 

art. 103, na zasadach określonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym 

organem samorządu doktorantów. 

3. W przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej 

świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, przyznaje się ze środków 

funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, o której mowa w art. 103, 

na zasadach określonych przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu z samorządem 

doktorantów. 

4. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, stosuje się odpowiednio 

przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem art. 174 

ust. 4 oraz z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być przyznane: 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął 

bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, 

który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił 

łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy 

doktorskiej, 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał 

się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

Art. 199a. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla doktorantów 

na zasadach określonych w art. 173a. 
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Art. 199b. 

Stypendia naukowe dla doktorantów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne 

lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi 

na zasadach określonych w art. 173b. 

Art. 199c. 

1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora 

uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, 

a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej 

– przez senat uczelni. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla doktorantów 

uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych 

oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 

ust. 2. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną 

wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, 

uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć 

doktoranta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania 

tych osiągnięć. 

Art. 200. 

1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium 

doktoranckie. 

2. Minimalne stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 60% 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o 

wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz 

wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w jednostce naukowej – jej dyrektor. 

4. (uchylony). 

5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, w uczelni publicznej są finansowane w 

szczególności w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1, a w jednostkach 

naukowych w szczególności w ramach środków przewidzianych na rozwój 

kadr naukowych w przepisach o finansowaniu nauki. 

Art. 200a. 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa 

w art. 94b ust. 1 pkt 5, przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy 

naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 

określa regulamin określony przez rektora po uzyskaniu opinii właściwego 

organu samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie 

do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

2. Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu 

nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje się środki finansowe w 

wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa w ust. 1. Zwiększenie 

to staje się stypendium doktoranckim. 

Art. 201. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich, 

przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium 
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doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, 

a także minimalną wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego, uwzględniając: 

1) czas trwania studiów i możliwość przedłużania go, w tym prawo do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania 

urlopu macierzyńskiego, określonego w odrębnych przepisach, mając na 

uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu 

doktorskiego; 

2) szczegółowe uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki 

organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich, uwzględniając 

potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu studiów i wysokiej jakości 

kształcenia; 

3) wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych 

przez pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy, opublikowany 

w okresie ostatnich pięciu lat; 

4) wzór legitymacji doktoranta; 

5) wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie wyższą niż koszty wydania dokumentu; 

6) tryb i okresy przyznawania stypendiów doktoranckich. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) reguły kształcenia na studiach doktoranckich, uwzględniając efekty kształcenia 

i warunki ich uzyskania, 

2) zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, 

minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, 

3) wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na 

studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni, 

4) wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, 

prowadzącego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, określonych w 

art. 2 ust. 1 pkt 18h. 

Art. 207. 

1. Do decyzji, o których mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3, decyzji 

podjętych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora 

jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a 

także w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich 

oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 

2. Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji są ostateczne. W takim 

przypadku stosuje się odpowiednio art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Organem właściwym do wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu 

zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia nieważności decyzji o 

nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu jest rektor uczelni. 

4. Przepis ust. 1 stosuje się także do decyzji podjętych przez komisję stypendialną i 

odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w art. 175 ust. 3 i art. 176 

ust. 3. 
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ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) 

 

Art. 14. 

§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.  

§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis 

prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy ta-kiego załatwienia 

powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. 

Art. 64. 

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, 

należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że 

nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie po-dania bez rozpoznania. 

Art. 127. 

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium 

odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się 

do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące od-wołań od decyzji. 
 

 

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  

(Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622) 

 

Art. 59. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362, z późn. zm.55)) wprowadza się następujące zmiany: 

4) w art. 107: 

a) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu: 

„5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny 

ustala się na podstawie następujących dokumentów: 

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia 

dziecka (do wglądu); 

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego; 

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego 

przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza 

orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z 

tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
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składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego 

oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia 

uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług 

rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 

ubezpieczenie chorobowe; 

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym 

o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia 

społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego; 

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni 

gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w 

gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej 

lub szkole wyższej; 

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, 

utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie 

przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz 

utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 

świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego 

albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych 

lub poszukujących pracy; 

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału 

początkowego; 

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania 

składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie 

wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących 

pozarolniczą działalność gospodarczą; 

17) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 

7 i 8; 

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym 

mowa w art. 8 ust. 11 i 12; 

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 

20) oświadczenia o stanie majątkowym. 
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WYCIAG 

Dz.U.2006.139.992  
2013.01.01   zm.  Dz.U.2012.1255 art. 1 

  zm.  Dz.U.2012.1548 art. 1 

Istnieją późniejsze wersje tekstu 

USTAWA 
z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych 
(tekst jednolity) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób: 

a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 

30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, 

należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany 

podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, 

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 

zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin, 

– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o 

świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 

przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich, 

– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań 

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów 

i niewybuchów, 

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 

Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 
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– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 

jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub 

instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w 

tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 

pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 

czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 

podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 

późn. zm.
2)

), 

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 

sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 

skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, 

celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych 

organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 

dochód, 

–  dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia 

społeczne, 

– alimenty na rzecz dzieci, 

–  stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia doktoranckie 

określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 

1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o 

charakterze socjalnym przyznane 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, 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), 
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– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie 

zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o 

specjalnych strefach ekonomicznych, 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o 

komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

"Polskie Koleje Państwowe", 

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, 

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

– 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 ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne, 

–  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

–  świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, 

–  pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 

199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym; 

2)  dochodzie rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny; 

2a)  dochodzie członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny 

osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 

5 ust. 4-4b; 

3)  dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego 

- oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b; 

4) dziecku - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką 

prawną; 

5)  emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu 

niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia 

w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, 

przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty 

szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o 
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ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z 

tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków 

lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty 

strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; 

6) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym; 

7)  instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko 

dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-

leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli 

instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

8) koszyku żywnościowym - oznacza to asortyment artykułów spożywczych, określony 

wartościowo i ilościowo w badaniach progu wsparcia dochodowego rodzin, których 

spożycie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w określonym wieku; 

9) niepełnosprawnym dziecku - oznacza to dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

10)  okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października 

następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych; 

11) organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne; 

12) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się z 

połączonych dochodów tych osób; 

13)  osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem 

sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony; 

14) opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 

jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka; 

15) pełnoletniej osobie niepełnosprawnej - oznacza to osobę pełnoletnią, legitymującą się 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobę, 

która ukończyła 75 lat; 

15a)  przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - oznacza to 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 

166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 

5, str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 z 

dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w 

sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 

30.10.2009, str. 1); 

16)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w 

wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku 

z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 
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opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko; 

16a) rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

mających prawo do zasiłku rodzinnego; 

17) (utracił moc); 

17a) osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; 

18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i 

ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 

wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży 

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki; 

19)  szkole wyższej - oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie 

wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych 

oraz kolegium pracowników służb społecznych; 

20) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

21) znacznym stopniu niepełnosprawności - oznacza to: 

a) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 

d) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

e)  niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników; 

22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie 

pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej; 

23) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b)  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło, 

d)  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
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rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 

przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)  (uchylona), 

f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

g) (uchylona); 

h)  utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

i)  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń; 

24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 

d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 

przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

e)  (uchylona), 

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 

g) (uchylona), 

h)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych  
oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Na podstawie art.  96 ust.  1 pkt  2 ustawy z  dnia 
27  lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału dota-
cji z  budżetu państwa dla uczelni publicznych i  nie- 
publicznych oraz jednostek naukowych, o  których  
mowa w  art.  2 ust.  1 pkt  34 ustawy z  dnia 27 lipca 
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej 
„ustawą”, na realizację zadań związanych z bezzwrotną 
pomocą materialną dla studentów, w  zakresie 
określonym w art. 173 ust. 1 ustawy, oraz dla doktoran-
tów, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 ustawy.

§ 2.  1. Z  określonej w  poszczególnych częściach 
budżetu państwa dotacji na pomoc materialną dla stu-
dentów i  doktorantów dysponenci części budżetu 
państwa wydzielają część stanowiącą 20% ogólnej 
kwoty dotacji, dzieloną pomiędzy poszczególne uczel-
nie publiczne proporcjonalnie do liczby studentów 
i doktorantów zakwaterowanych w domach studenc- 
kich uczelni macierzystych.

2. Z określonej w poszczególnych częściach budże-
tu państwa dotacji na pomoc materialną dla studen-
tów i  doktorantów dysponenci części budżetu pań-
stwa mogą dodatkowo wydzielić część uzupełniającą 
nieprzekraczającą 5% tej dotacji z przeznaczeniem do 
podziałów uzupełniających i korygujących.

3.  Część dotacji pozostała po wydzieleniu części, 
o których mowa w ust. 1 i 2, oraz uwzględnieniu łącz-
nej kwoty zmniejszeń, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, 
jest dzielona pomiędzy poszczególne uczelnie publicz-
ne i niepubliczne oraz jednostki naukowe proporcjo-
nalnie do: liczby studentów i doktorantów, liczby stu-
dentów i  doktorantów otrzymujących stypendium  
socjalne oraz liczby studentów i  doktorantów będą-
cych osobami niepełnosprawnymi.

4. Część dzielona proporcjonalnie do liczby stu-
dentów i  doktorantów otrzymujących stypendium  
socjalne nie może stanowić mniej niż 60% sumy częś- 
ci, o których mowa w ust. 3. 

5. Kwota dotacji przypadająca uczelni publicznej 
i  niepublicznej lub jednostce naukowej jest równa  
sumie kwot wyliczonych zgodnie z ust. 1 i 3. 

§ 3. 1. W przypadku gdy w uczelni publicznej prze-
widywany stan funduszu pomocy materialnej dla stu-
dentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, 
na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji, 
jest wyższy niż 30% kwoty dotacji z roku poprzednie-
go, kwota dotacji dla uczelni, o  której mowa w  § 2 
ust. 5, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy przewidywanym stanem funduszu w części 
pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 30% kwoty 
dotacji z roku poprzedniego.

2. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej i jed-
nostce naukowej przewidywany stan funduszu pomo-
cy materialnej dla studentów i doktorantów w części 
pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzające-
go przyznanie dotacji, jest wyższy niż 10% kwoty dota-
cji z  roku poprzedniego, kwota dotacji dla uczelni, 
o której mowa w § 2 ust. 5, ulega zmniejszeniu o kwo-
tę stanowiącą różnicę pomiędzy przewidywanym sta-
nem funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą 
stanowiącą 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego.  

3. Kwota dotacji z  roku poprzedniego, o  której  
mowa w ust. 1 i 2, oznacza kwotę dotacji z  roku po-
przedniego wyliczoną zgodnie z § 2 ust. 5, powiększo-
ną lub pomniejszoną w wyniku podziałów uzupełnia-
jących i korygujących, o których mowa w § 2 ust. 2, 
z wyłączeniem zwiększeń dotacji z przeznaczeniem na 
remonty domów i stołówek studenckich.

§ 4.  Liczbę studentów i  doktorantów, o  której  
mowa w § 2 ust. 1 i 3, oraz przewidywany stan fundu-
szu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 
na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji, 
w części pochodzącej z dotacji, ustala się na podsta-
wie danych z roku poprzedzającego przyznanie dotacji 
przekazanych przez poszczególne uczelnie i jednostki 
naukowe.

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się do jedno-
stek naukowych od dnia 1 października 2012 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 
2008  r. w  sprawie zasad podziału dotacji z budżetu pań-
stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 89, 
poz. 544, z 2010 r. Nr 65, poz. 414 oraz z 2011 r. Nr 125, 
poz. 710), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r. na 
podstawie art.  37 pkt  1 ustawy z  dnia 18 marca 2011  r. 
o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, usta-
wy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

1)  Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego kieruje działem  
administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz.  U. 
Nr 63, poz. 324).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, 
poz.  1043 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  80, poz.  542, 
Nr  120, poz.  818, Nr  176, poz.  1238 i  1240 i  Nr  180, 
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, 
z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 
i  Nr  127, poz.  857 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  84, 
poz. 455 i Nr 112, poz. 654.
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Pojęcie i struktura 
pomocy materialnej

Jacek Pakuła

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu

Treść

� Podstawy prawne
� Struktura funduszu pomocy materialnej
� Działalność samorządu doktorantów
� Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna
� Postępowanie sądowo-administracyjne

Podstawy prawne
�Art. 70 ust. 4 Konstytucji RP

„Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy
dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy
indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i
studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa”

� charakter finansowy i organizacyjny

� charakter indywidualny

� adresowana do obywateli (możliwe jest więc odmienne 
traktowanie cudzoziemców)

� przysługuje uczniom i studentom, co należy rozumieć, że 
system pomocy powinien obejmować zarówno wszystkie 
szczeble nauczania, a także wszystkich uczniów i studentów, 
bez względu na status. (wg L. Garlickiego)
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Charakter pomocy materialnej

�Pomoc materialna ma charakter pomocniczy

�Świadczenia przyznawane w ramach pomocy materialnej nie 
muszą w całości pokrywać kosztów utrzymania doktoranta, ani 
w pełni refundować poniesione wydatki

�Pomocniczość wyraża się w zamyśle ustawodawcy, iż w 
pierwszej kolejności do ponoszenia kosztów utrzymania oraz 
ciężarów związanych z nauką zobowiązany jest doktorant i jego 
rodzina. Obowiązek alimentacyjny ciążący głównie na 
rodzicach wyprzedza obowiązek państwa i szkoły wyższej

�Pomoc udzielana na wniosek

Podstawy prawne cd.

� Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Jednostka naukowa – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut 
badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie 
odbrębnych przepisów, działający na teryrotium Rzeczypospolitej Polskiej 
(art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy PSW)

+ art.94 i 94a, art. 103 i 103a, 173-186, 199 PSW

� Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

� Ustawa o świadczeniach rodzinnych

� Ustawa o pomocy społecznej

Pomoc materialna jako pomoc celowa

�Środki otrzymane w ramach dotacji na pomoc materialną można
wydać tylko na pomoc materialną: świadczenia oraz remonty
domów i stołówek studenckich.

�Nie więcej niż 0,2 % kwoty dotacji może być wykorzystane na
pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z
przyznawaniem pomocy materialnej – jakie to mogą być
koszty?

�Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą
na rok następny.
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Rozporządzenie MNISW 
z dnia 19 lipca 2011 r. 

W przypadku, gdy w uczelni niepublicznej i jednostce naukowej przewidywany
stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części
pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego przyznanie dotacji,
jest wyższy niż 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego,
kwota dotacji dlauczelni, o której mowa w§ 2 ust. 5, ulega zmniejszeniu o
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przewidywanym stanem funduszu w
części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 10% kwoty dotacji z roku
poprzedniego.

Struktura pomocy materialnej

� Stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa

� Stypendium dla najlepszych doktorantów

� Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

powyższe stypendia przyzwane są na okres do 10 miesięcy (a gdy 
ostatni rok trwa semestr – do 5 miesięcy)

� Zapomoga (maksymalnie 2 razy w roku)

Działalność samorządu doktorantów

� Wniosek o przekazanie uprawnień i powołanie komisji spośród doktorantów 
zaproponowanych przez organ samorządu doktorantów

� Propozycja podziału 

� Progi dochodowe i konkretne stawki, tzw. rezerwa
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Art. 179 PSW

� Art. 179 PSW: Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być
niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot
określonych w art. 5 ust. 1i art. 6 ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych [1,3x456= 592,80;
(539+115)x1,3=850,20; te kwoty obowiązują do 31 października 2013 r.]

� W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej albo odpowiednio komisja stypendialna lub odwoławcza
komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie
pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i
majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu art. 179 ust. 8

� Nadzór dyrektora nad działalnością komisji – może uchylić decyzję
niezgodną z przepisami ustawy PSW lub regulaminem przyznawania
pomocy materialnej

Art. 184 PSW

• Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może
otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym,
wskazanym przez studenta kierunku studiów.

• Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje
naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których
mowa w art. 173, chybaże kontynuuje on studia po ukończeniu studiów
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub
równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

• Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1
pkt 1 i 3, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia
zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu
nauczycieli akademickich: w 2012 r. wynagrodzenie wynosiło 1885 zł.

Postępowanie sądowo-administracyjne

�Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

�Termin (30 dni), zarzuty (WSA działa z urzędu)

�Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(bardzo mocny formalizm)

�Skarga na bezczynność organu - grzywna

�Organ ma swoisty obowiązek odpowiedzi na skargę, można 
również złożyć skargę kasacyjną;
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Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna

� Odpowiedzialność organu (dyrektor, komisja)

� Odpowiedzialność wnioskodawcy 

� Odpowiedzialność dyscyplinarna – Za naruszenie przepisów obowiązujących w 
jednostce naukowej oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant w 
jednostce naukowej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej -> rozporządzenie 
MNiSW z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów 

+ sąd koleżeński

� Odpowiedzialność karna – Kodeks karny

�Fałsz dokumentów, przerabianie, podrabianie

�przyznawanie sobie stypendiów i zapomóg

�ukrywanie dochodów, niszczenie dokumentacji
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Potencjalni beneficjenci 
i świadczenia pomocy materialnej

Jacek Pakuła

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu

Treść:

� Status doktoranta, cudzoziemcy
� Stypendium socjalne i tzw. dopłata mieszkaniowa
� Samodzielność finansowa i zasady obliczania dochodu
� Zapomoga

Status doktoranta

� Doktorant – przyjęty na studia –ślubowanie (?)

� Przedłużenie studiów a pomoc materialna (?)

� Urlopy

� Zawieszenie w prawach doktoranta (?)

� Utrata statusu doktoranta – a co jeśli złożył wniosek o 
zapomogę 20 sierpnia, a 1 października utracił status 
doktoranta? 
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Cudzoziemcy

� Podstawa: art. 43 i 44 ustawy PSW

� Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 
października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez 
cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dnia 19 października 2006 r.)

� Do podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich są uprawnieni:

• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium 
RP,

• cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,

Cudzoziemcy cd.

• pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i 
Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,

• cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

• cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 j.t., z późn. zm.),

• cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,

• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
EFTA - EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, 
posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy cd.

� Stypendia i zapomogi przysługujące tym osobom są przyznawane i 
wypłacane tak jak obywatelom polskim, tj. ześrodków budżetu państwa 
przekazywanych uczelniom w ramach dotacji na zadania związane z 
bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.

� Innym osobom tym nie przysługuje  prawo do stypendium socjalnego, 
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, tj. do 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (nawet jeśli studiują 
w Polsce).

� Kartą Polaka: co do zasady mogą ubiegać się o pomoc materialną (jeśli 
odbywają studia na warunkach innych – NIE)

� Jeśli cudzoziemiec może ubiegać się o pomoc materialną = przepisy 
stosowane wobec doktorantów (ustawa PSW, regulamin pomocy materialnej 
itd.)
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Stypendium socjalne

� Podstawą jest dochód doktoranta i jego rodziny

� Pojęcie doktoranta i jego rodziny

� Termin do składania wniosku – nie może być to termin zawity 
(termin zawity to taki, po którego upływie nawet jeśli doktorant 
złoży wniosek to nie można mu przyznać stypendium)

� Odwołanie do ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o 
pomocy społecznej

Tzw. dopłata mieszkaniowa

�Przysługuje doktorantowi studiów stacjonarnych – jest to jedyne 
świadczenie z FPM, o które nie mogą ubiegać się doktoranci 
studiów niestacjonarnych – z tytułu zamieszkania, również z 
tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub 
dzieckiem, w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego 
zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym 
stopniu utrudniał studiowanie

�„Miejsce zamieszkania, w którym osoba ta przebywa z 
zamiarem stałego pobytu”; miejsce to nie musi być tożsame z 
miejscem zameldowania

Samodzielność finansowa

� Doktorant jest samodzielny finansowo, zgodnie z art. 179 ust. 6 
PoSW, jeżeli jego  miesięczny dochód (lub jego małżonka) w 
ostatnim roku podatkowym i w roku bieżącym nie jest mniejszy 
niż 850,20* złotych oraz nie złożył oświadczenia o 
prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami 
bądź z jednym z nich. 

� * = 1,3 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 
3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (mogą się zmieniać, ale 
zmiany dokonywane są raz w roku na okres od 1 listopada do 
31 października roku następnego).
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Zasady obliczania dochodu

� Zasadą jest wliczanie wszystkich zarobków

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

� Nie wlicza się stypendium doktoranckiego, ale już np. w 
przypadku tzw. unijnych stypendiów – niektóre tak, niektóre nie 
– o zwolnieniu decyduje podstawa prawna – np. po pozytywnej 
opinii RGNiSW decyzję podejmuje Minister Finansów

Rolnicy

� Rolnicy: podstawą zaświadczenie określające wielkość gospodarstwa 
rolnego w hektarach przeliczeniowych, 1 ha= zgodnie z obwieszczeniem 
Prezesa GUS-u; w 2011 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2713 zł.

� W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny 
ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych 
znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy

� W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta 
do ubiegania się o stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni 
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego 
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. 
zm.).

Rolnicy

(art. 5 ust. 8a) Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do 
powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku 
rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: 

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości 
znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą 
spółdzielnię produkcyjną; 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty 
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
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Rolnicy

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest to 
umowa dzierżawy zawarta w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i 
zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: 
małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, 
małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą z 
wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem 
osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie 
domowym.

W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny 
finansowo uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody 
pozarolnicze  dochody te sumuje się.

Dochód utracony

Podstawa prawna: art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

� utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 
podstawie umowy o dzieło, 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego,  a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa rolnego,

e) nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

� Nowelizacja:

h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 
do tych świadczeń;”

Dochód utracony

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie 
uwzględnia się dochodu utraconego.
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Dochód uzyskany

Podstawa prawna: art. 3  pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych

� uzyskanie dochodu- oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 
podstawie umowy o dzieło, 

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa rolnego,

e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

� Nowelizacja 

h)uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.;

Dochód uzyskany

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód członka 
rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w 
których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 
dniu ustalania prawa do stypendium.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, po roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ich ustala się na 
podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego 
dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 
osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 
stypendium.

Zasady obliczania dochodu cd.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód 
członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, 
którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu 
walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dochód został osiągnięty.

W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo uzyskuje 
dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze  dochody te sumuje się. 

W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w 
tej instytucji.
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Dokumenty

zaświadczenia urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 4 do 
rozporządzenia),

oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia,

oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 
7 do rozporządzenia,

zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy,

Dokumenty

zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w 
związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej,

umowę zawartą w formie aktu notarialnego − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 
lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis 
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na 
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

Dokumenty

w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości 
niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, 
w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym  
poprzedzającym okres zasiłkowy,
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Dokumenty

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku 
uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,

orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka,

odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub 
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o 
prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

Zadanie 1

Ojciec doktoranta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki do 
30 kwietnia uzyskiwał dochód w wysokości 4000 zł miesięcznie. Następnie 
od 1 sierpnia przeszedł na emeryturę w wysokości 3000 zł miesięcznie, którą 
otrzymuje w dniu złożenia wniosku o stypendium.  Matka doktoranta 
przebywała na emeryturze, którą pobierała w kwocie 1500 złotych. W skład 
rodziny doktoranta wchodzi jeszcze siostra, która ma 18 lat.

Wskaż dokumenty, jakie powinien włączyć do wniosku doktorant oraz 
oblicz jego dochód.

Zadanie 2

Doktorant w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki do 31 
sierpnia uzyskiwał ze stosunku pracy dochód w wysokości 2000 zł 
miesięcznie. Następnie od 1 września podjął nową pracę z dochodem  w 
wysokości 3000 zł miesięcznie, którą otrzymuje w dniu złożenia wniosku o 
stypendium. 

Wskaż dokumenty, jakie powinien włączyć do wniosku doktorant oraz 
oblicz jego dochód.
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Zadanie 3

Rodzina 4-osobowa osiągnęła w 2011 r. dochód  w wysokości 36.000 zł. Na ten 
dochód złożył się m.in. dochód doktorantki w  wysokości 15.000 zł., która z 
dniem 1 maja 2012 r. przeszła na urlop wychowawczy .

Wskaż dokumenty, jakie powinien włączyć do wniosku doktorant oraz 
oblicz jego dochód.

Zadanie 4

Rodzina 3 osobowa. Ojciec doktoranta jest zatrudniony na umowę o pracę od 
listopada 2011 do dzisiaj i osiągnął dochód w 2011 r. w wysokości 6000 zł. 
Matka doktoranta pracowała na podstawie umowy o pracę przez cały 2011 r. 
z wynagrodzeniem 3000 zł miesięcznie – pracuje nadal. 

Wskaż dokumenty, jakie powinien włączyć do wniosku doktorant oraz 
oblicz jego dochód.

Zadanie 5

Na dochód 4 osobowej rodziny osiągnięty w 2011 r. złożył się: dochód ojca w 
miesięcznej wysokości 2000 zł (był zatrudniony od 1 maja 2011 r.), ojciec z 
dniem 15 marca 2012 r. utracił pracę. Matka pracowała na podstawie umowy 
o pracę przez cały 2011 r. z wynagrodzeniem 3000 zł miesięcznie – pracuje 
nadal. 

Wskaż dokumenty, jakie powinien włączyć do wniosku doktorant oraz 
oblicz jego dochód.
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Zadanie 6

Rodzina 5 osobowa. Pracuje tylko matka doktoranta. W 2011 roku do 31 maja
pracowała na podstawie umowy o pracę i uzyskiwała dochód w wysokości
6000 zł miesięcznie. W okresie od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.
zatrudniona była na podstawie umowy o pracę z miesięcznym
wynagrodzeniem 5 000 zł. Od 1 września 2011r. podjęła zatrudnienie u
nowego pracodawcy na podstawie umowy o pracę z miesięcznym
wynagrodzeniem 8.000 zł, gdzie zatrudniona jest do dnia złożenia wniosku.

Wskaż dokumenty, jakie powinien włączyć do wniosku doktorant oraz
oblicz jego dochód.

Zadanie 7

Doktorant w październiku 2012 r. wziął ślub z doktorantką. Dotychczas on
zajmował się pracą naukową i nie pracował. On pracował w 2011 r. i
zarabiał miesięcznie 1500 złotych, następnie od 1 stycznia 2012 r. podjął
pracę w mniejszym wymiarze etatu 900 złotych miesięcznie. Ona
dotychczas była studentką i dopiero w 2012 r. podjęła pracę, tj. od 1 stycznia
do 30 czerwca – zarabiając miesięcznie 3000 złotych. Od 1 maja ona nie
pracuje – zajmuje się nowo urodzonym dzieckiem. W dniu 5 października
2012 r. doktorant złożył wniosek o stypendium socjalne.

Wskaż dokumenty, jakie powinien włączyć do wniosku doktorant oraz
oblicz jego dochód.

Zapomoga

�Zdarzenie losowe i trudna sytuacja materialna (przejściowo);

�Należy badać sytuację finansową doktoranta;

�Zdarzenia losowe: ślub?, ciąża?, urodzenie dziecka?, zakup 
okularów?, utrata pracy?, nagła choroba?, kradzież roweru?, 
śmierć członka rodziny? (katalog otwarty);
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Zapomoga – łamigłówka 1

Doktorant złożył wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. 
Wykazał przy tym, że jego jedynym dochodem jest stypendium 
doktoranckie. Matka dziecka nie pracuje.

Wskaż dokumenty i zaproponuj – ewentualnie – kwotę 
zapomogi

Zapomoga – łamigłówka 2

Doktorant złożył wniosek o zapomogę z tytułu pożaru domu. Jego 
rodzice są emerytami i łącznie miesięcznie otrzymują 
świadczenia w wysokości 3000 złotych, doktorant nie ma 
żadnych dochodów, czasami tylko pomaga sąsiadce w 
przygotowywaniu prac zaliczeniowych, za co otrzymuje 
najczęściej symboliczne podarki – słoik miodu, kurę, itd.

Wskaż dokumenty i zaproponuj – ewentualnie – kwotę 
zapomogi

Zapomoga – łamigłówka 3

Doktorant złożył wniosek o zapomogę z tytułu choroby. Od 8 lat 
choruje on na astmę. Z tego względu jest również osobą 
niepełnosprawną. Miesięcznie na leki wydaje około 100 
złotych, otrzymuje stypendium specjalne dla osób specjalnych i 
stypendium socjalne (odpowiednio 200 i 400 złotych). Nie 
utrzymuje kontaktów z ojcem, matka nie żyje.

Wskaż dokumenty i zaproponuj – ewentualnie – kwotę 
zapomogi
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Zapomoga – łamigłówka 4

Doktorant złożył wniosek o zapomogę z tytułu śmierci dziadka, 
który wspierał doktoranta finansowo na studiach przekazując 
mu co miesiąc 500 złotych na utrzymanie. Ojciec doktoranta 
nie pracuje i nie posiada zasiłku, matka pracuje i zarabia 2000 
złotych miesięcznie, doktorant zaś otrzymuje stypendium dla 
najlepszych doktorantów w kwocie 1000 zł.

Wskaż dokumenty i zaproponuj – ewentualnie – kwotę 
zapomogi

Zapomoga – łamigłówka 5

Doktorant starał się o stypendium socjalne ale przekroczył o 5 
złotych próg dochodowy. Z tego względu zwrócił się z prośbą o 
zapomogę, podnosząc przy tym, że on sam nie otrzymuje 
żadnego wynagrodzenia, matka pobiera emeryturę w kwocie 
1200 złotych miesięcznie, a ojciec 1600 złotych.

Wskaż dokumenty i zaproponuj – ewentualnie – kwotę 
zapomogi
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STYPENDIA  DLA 
NAJLEPSZYCH 

DOKTORANTÓW

Ewelina Bobko
Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Finansowanie stypendiów

stypendium dla najlepszych doktorantów

Środki budżetowe na zasadach 
przewidzianych w ustawie

Środki przyznane przez jednostki 
samorządu terytorialnego

Środki przyznane przez osoby 
fizyczne i prawne

Art. 94a.

Art. 173b.Art. 173a.

Stypendium dla najlepszych 
doktorantów

• Doktoranci pierwszegoroku, którzy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym

• Doktoranci kolejnych lat studiów, którzy w poprzednim roku 
akademicki spełnili łącznie warunki:
– uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych 

programem studiów

– wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej

– podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazali 
się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej

Art. 199 ust. 5.
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Stypendium dla najlepszych 
doktorantów- regulamin

• Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznaje się na zasadach określonych w 
przepisach o stypendiach dla studentów: Art. 199. ust. 4.

– Ustawa nie określa jaki procent środków fpm można przeznaczyć na stypendia dla najlepszych 
doktorantów

– Nie określono ilu doktorantów na danym roku może otrzymywać stypendia
– Stypendium mogą otrzymywać studenci pierwszego roku

• Regulamin przyznawania stypendium określa Dyrektor Instytutu w porozumieniu z 
Samorządem Doktorantów Art. 199. ust. 3.

• Stypendium jest przyznawane na wniosek doktoranta Art. 175. ust. 1.
• Stypendium można przyznać na cały rok akademicki, wtedy jest wypłacane co miesiąc, 

przez okres do 10 miesięcy.
• Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 

stypendium dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. (stypendium ministra nie 
dotyczy doktorantów PAN)

• Student musi złożyć oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku 
studiów

• Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na 
drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium.

Art. 184.

Stypendium dla najlepszych 
doktorantów- kryteria 1

• Doktoranci pierwszego roku – punktacja na egzaminie wstępnym:
– średnia ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
– wiedza ogólna, wiedza związana z tematem doktoratu
– publikacje naukowe

• Doktoranci kolejnych lat – oceny z egzaminów, postępy w pracy 
naukowej i rozprawie doktorskiej

• Osiągnięcia naukowe, które można wziąć pod uwagę podczas 
przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów:
– udział w życiu naukowym instytutu, 
– publikacje i patenty, których współautorem jest doktorant,
– udział w grantach,  konferencjach, konkursach 
– otrzymane nagrody i wyróżnienia
– odbyte staże i praktyki zagraniczne

przykłady kryteriów
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Stypendium dla najlepszych 
doktorantów- kryteria 2

• Powinno się brać pod uwagę tylko osiągnięcia za rok 
akademicki poprzedzający, ten w którym ma być przyznane 
stypendium

• Czy doktorantom, którym przedłużono studia należy się 
stypendium

• Oceny z przedmiotów objętych programem studiów
• Kryteria przyznawania stypendiów powinny być ogłoszone w 

roku akademickim poprzedzającym rok akademicki w którym 
mają obowiązywać
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Stypendium specjalne 
dla osób niepełnosprawnych

mgr Damian Dudała

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Stypendium specjalne
art. 199. 1.  PoSW
Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
art. 199. 4.  PoSW
Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, stosuje się 

odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem art. 
174 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem ust. 5.

art. 184. 4. PoSW
Doktorant studiuj ący jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać 

(…) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (…) tylko na jednym, 
wskazanym przez doktoranta kierunku studiów.

art. 184. 7. PoSW
Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń 

pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

UWAGA! Wra żliwe dane osobowe!

Stypendium specjalne – c.d.

art. 180.  PoSW
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z 

tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium specjalne:
- wypłacane co miesiąc,

- przyznawane na semestr lub rok akademicki (10 m-cy).

Niezależnie od stypendium specjalnego doktorant z niepełnosprawnością może 
otrzymać, na takich samych zasadach jak inni doktoranci świadczenia pomocy 
materialnej.

Ponadto, doktorant z niepełnosprawnością, może ubiegać się o kredyt studencki z 
dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa oraz korzystać z programu Aktywny 
Samorząd - Moduł II – pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
(dawniej program Student II) w ramach PFRON.
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Definicja niepełnosprawności

Czym jest niepełnosprawność ?

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą 
lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu 
stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w 
szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność – długotrwały stan, w którym występuje obniżenie 
sprawności funkcji fizycznych, psychicznych, intelektualnych lub 
sensorycznych, które na skutek barier istniejących w środowisku życia 
osoby z niepełnosprawnością uniemożliwiają na równi z osobami 
sprawnymi na pełny udział w życiu społecznym.

Instytucje orzekające
Instytucje orzekające
• Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza 

instancja;
• Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga 

instancja.

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne. Natomiast 
postępowanie orzecznicze w zakresie ulg i uprawnień jest jednoosobowe (orzeka 
lekarz) i jednoinstancyjne (nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu 
do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o:
- niepełnosprawności;
- stopniu niepełnosprawności;
- wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wykaz równorzędnych orzeczeń
Stopień 

niepełnosprawności
Rodzaje orzeczeń równorzędnych Grupa inwalidztwa

znaczny

- całkowita niezdolność do pracy i 
samodzielnej egzystencji

- I grupa inwalidztwa
- orzeczenie do trwałej niezdolności do pracy

w gospodarstwie rolnym i zasiłku 
pielęgnacyjnego

I grupa inwalidztwa

umiarkowany
- całkowita niezdolność do pracy

- II grupa inwalidztwa
II grupa inwalidztwa

lekki

- częściowa niezdolność do pracy
- celowość przekwalifikowania zawodowego

- III grupa inwalidztwa
- orzeczenie do długotrwałej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym bez 
uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego

III grupa inwalidztwa

Stopień niepełnosprawności osoby orzeka się na czas określony lub na stałe.
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Symbole przyczyn niepełnosprawności
01-U – upośledzenie umysłowe;
02-P – choroby psychiczne;
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O – choroby narządu wzroku;
05-R – upośledzenie narządu ruchu;
06-E – epilepsja;
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T – choroby układu pokarmowego;
09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
10-N – choroby neurologiczne;
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 
krwiotwórczego;

12-C  - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbole niepełnosprawności używane przy orzekaniu rodzaju niepełnosprawności w Polsce.

Trzy stopnie niepełnosprawności
Do znacznego stopnia zalicza się osoby:

1. niezdolne do pracy, albo
2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej.

Do umiarkowanego stopnia zalicza się osoby z naruszoną sprawnością organizmu:
1. niezdolne do pracy albo
2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub
3. wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w pełnieniu ról 
społecznych.

Do lekkiego stopnia zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu:
1. powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach 
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
2. mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy 
pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki 
techniczne.

Orzeczenie dotyczące ulg i uprawnień
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 

rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- częściowej niezdolności do pracy;

2. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem    
1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;

3. ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane 
przed 1 stycznia 1998 r.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu 
ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
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Orzeczenie o niepełnosprawności

• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
• datę wydania orzeczenia;
• datę złożenia wniosku;
• podstawę prawną wydania orzeczenia;
• imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer 

ewidencyjny PESEL;
• numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
• ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
• symbol przyczyny niepełnosprawności;
• datę lub okres powstania niepełnosprawności;
• okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
• wskazania określone przez skład orzekający;
• uzasadnienie;
• pouczenie o przysługującym odwołaniu;
• podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz 

pozostałych członków tego składu.

Orzeczenie o st. niepełnosprawności
• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie; 

• datę wydania orzeczenia i datę złożenia wniosku; 

• podstawę prawną wydania orzeczenia;

• imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny PESEL; 

• datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub 
pobytu;

• numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

• ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności; 
• symbol przyczyny niepełnosprawności; 

• okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności; 
• datę lub okres powstania niepełnosprawności; 

• datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności; 

• wskazania określone przez skład orzekający; 

• uzasadnienie; 

• pouczenie o przysługującym odwołaniu.

Orzeczenie dot. ulg i uprawnień
• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

• datę wydania orzeczenia i datę złożenia wniosku;

• podstawę prawną wydania orzeczenia;

• imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny PESEL;

• datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub 
pobytu;

• numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

• stopień niepełnosprawności;
• symbol przyczyny niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania niepełnosprawności;

• okres, na jaki wydano orzeczenie;
• wskazania określone przez lekarza – członka powiatowego zespołu;

• uzasadnienie;

• pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;

• podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu orzekającego.
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Dziękuję za uwagę.

Damian Dudała

e-mail: info@damiandudala.eu

tel. 605-697-839
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Narzędzia wykonawcze pomocy materialnej:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów 
Instytutu XYZ Polskiej Akademii Nauk

Bartłomiej Rachwał
Instytut Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk

Po co ten Regulamin… 
▪ uzasadnienie pośrednie

Każdy instytut jest zakładany i funkcjonuje w oparciu o określone
akty prawne, które regulują podstawowe zasady organizacji jej pracy.
Jednocześnie przepisy prawa (Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Ustawa
o PAN, rozporządzenia…), nakładają na placówki obowiązek opracowywania
wewnętrznych aktów prawnych, które powinny uszczegóławiać kwestie
nieuregulowane w aktach prawnych rangi ustawy lub rozporządzenia
(wewnętrznej regulacji podlegają więc kwestie szczegółowych zasad,
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń FPM).

Autonomia? Nie do końca – ograniczenia przepisami ustawy zawierające
ogólne warunki i zasady:
Dokumenty stanowiące prawo wewnątrz instytutowe nie mogą pozostawać
w sprzeczności z obowiązującym prawem, powinny mieć określoną
zawartość merytoryczną, a ponadto należy tworzyć je zgodnie
z zasadami techniki prawodawczej.

Po co ten Regulamin… 
▪ uzasadnienie bezpośrednie → Ustawa Pr. o Szk. Wyż.

Rozdział 3 Studia doktoranckie 
Art. 199. 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną [ …]
3. W przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce nauko wej świadczenia, o których 
mowa  w ust. 1 pkt 1-4, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, o której 
mowa w art. 103,  na zasadach okre ślonych przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu z 
samorz ądem doktorantów.
4. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, stosuje si ę odpowiednio przepisy o 
pomocy materialnej dla studentów , z wyłączeniem art. 174 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być przyznane […] ( - „dla najlepszych doktorantów ”)

Rozdział 2 Prawa i obowiązki studentów 
Art. 174. 4. -> proporcja: stypendia dla najlepszych studentów (dla nie więcej niż 10 %  liczby studentów każdego kierunku) stanowią 
nie więcej niż  40%  środków  przeznaczonych  łącznie  na  stypendia  rektora  dla  najlepszych  studentów, stypendia socjalne oraz 
zapomogi.

Art. 186. 1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, 
w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadcze ń pomocy materialnej dla 
studentów, wzory wniosków o przyznanie świadcze ń pomocy materialnej, wzór 
oświadczenia o niepobieraniu świadcze ń na innym kierunku studiów oraz sposób 
udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor porozumieniu z 
uczelnianym organem samorz ądu studenckiego.
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REGULAMIN
Międzynarodowego Studium Doktoranckiego

w Instytucie Fizyki J ądrowej
im. Henryka Niewodnicza ńskiego

Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

Stypendia

42. Uczestnicy Studium mogą otrzymywać:

a) stypendia socjalne, specjalne, zapomogi i stypendia dla najlepszych doktorantów oraz przeznaczone 
dla 30% najlepszych doktorantów zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie badań projakościowych. Zasady przyznawania w/w stypendiów okre ślą 
odpowiednie regulaminy , [...]

52. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 pa ździernika 2012 r.

Po co ten Regulamin… 
▪ uzasadnienie bezpośrednie → Regulamin Studiów

Tworzenie Regulaminu FPM
▪ Kto i z kim …

Art. 186. 1. Szczegółowy regulamin … ustala rektor w 
porozumieniu 
z uczelnianym organem samorz ądu studenckiego.

…a w jednostce naukowej - jej dyrektor *.
*) załącznik do pisma z MNiSW o przyznaniu dotacji - informacja na temat wykorzystania dotacji na 
pomoc materialną dla doktorantów w jednostkach naukowych. Podstawowe przepisy: [...] , zasady 
przynawania wiadcze pomocy materialnej ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów 
określone przez dyrektora jednostki naukowej w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym:

Kto ustanawia Regulamin FPM
▪ Kto i z kim ... wprowadzenie w życie

Opracowanie i wprowadzenie w życie Regulaminu, 
który jest wewnątrz instytutowym aktem prawnym, 
dokonuje w ramach swoich kompetencji stanowiących 
Dyrektor, po przyjęciu przez Radę Naukową Instytutu.

Statut IFJ PAN
§ 18 

2. Rada Naukowa w szczególności:
13) nadzoruje działalność Międzynarodowego Studium 
Doktoranckiego;  

W rzeczywistości Regulamin FPM opracowuje Komisja Regulaminowa przy 
Radzie Naukowej Instytutu (podobnie jak regulamin studiów doktoranckich).
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Narzędzia wykonawcze pomocy materialnej:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów 
Instytutu XYZ Polskiej Akademii Nauk

Warto budować współprace na linii 

doktoranci ~ kierownictwo studiówdoktoranci ~ kierownictwo studiówdoktoranci ~ kierownictwo studiówdoktoranci ~ kierownictwo studiów

Razem podejść do problemu FPM, wyjść z własną propozycją
Regulaminu FPM lub jego zmian ( uwaga: Tworzenie Regulaminów nie
jest obowiązkiem samorządu doktorantów), a na pewno będzie szybciej
( ... jest to w interesie doktorantów).

Tworzenie Regulaminu FPM

▪ Uwagi ogólne: oznaczanie przepisów aktów prawnych 
i ich systematyzacja,

▪ O czym warto pamiętać, co warto uwzględnić.

Tworzenie Regulaminu FPM
▪ Uwagi ogólne: oznaczanie przepisów aktów prawnych i ich 
systematyzacja

Przy  tworzeniu  prawa  wewnątrz instytutowego  warto  posiłkować się  
rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  20  czerwca 2002 r. w 

sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908),

W świetle §124 powyższego rozporządzenia podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną
dla rozporządzenia jest paragraf . Taką też jednostkę redakcyjną należy zastosować przy
opracowywaniu statutów, regulaminów, uchwał czy zarządzeń. Paragrafy można dzielić na ustępy ,
ustępy na punkty , punkty na litery , a litery na tiret (z fr. łącznik, kreska, od tirer: „ciągnąć, kreślić”;
w jęz. pol. wyraz nieodmienny: tego tiret, kilka tiret). Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny
paragraf z jednoczesnym zachowaniem kolejności numeracji paragrafów w całym akcie prawnym.
Paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. Jeżeli samodzielną myśl wyraża kilka
zdań (zespół zdań) dzielimy paragraf na ustępy. Jeżeli paragraf ma tylko jeden ustęp, nie należy go
numerować. Podział na ustępy stosuje się również wtedy, gdy między zdaniami wyrażającymi
samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna,
aby wydzielić ją w odrębny paragraf. Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu
[1., 2. itd.], z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego.

Więcej podobnych zasad zebranych w kompendium można znaleźć tutaj:
http://www.edufakty.pl/download/ef03/42.pdf
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Tworzenie Regulaminu FPM
▪ O czym warto pamiętać, co warto uwzględnić

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów Instytutu XYZ Polskiej Akademii Nau k

I. Przepisy ogólne:
• O jakie świadczenia chodzi,
• Organ przyznający, scedowanie uprawnień na Komisje Stypendialne,
• Terminy składania wniosków, ustalenie dochodu na osobę w rodzinie, podział dotacji na 

różne świadczenia.
II. Tryb Przyznawania świadczeń

• Tryb składania wniosków, jak termin ich rozpatrywań (w tym odwołań), etc.,

Tworzenie Regulaminu FPM
▪ O czym warto pamiętać, co warto uwzględnić

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów Instytutu XYZ Polskiej Akademii Nau k

III. Zasady ustalania wysokości dochodu (bardzo ważny i zagmatwany punkt regulaminu)
• Wyjaśnienie zawiłości z Ustawy o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009  r.  Nr  175,  poz.1362  z  późn.  zm.). 
• Wyjaśnienie możliwości dokumentowania sytuacji materialnej: 

zaświadczenia  vs. oświadczenia 

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622)
Art. 59. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm. 55) ) wprowadza
się następujące zmiany:
4) w art. 107: a) po ust. 5a dodaje się ust. 5b i 5c w brzmieniu:
„5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości
potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

Po więcej, warto zajrzeć do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111060622

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.”.

Tworzenie Regulaminu FPM
▪ O czym warto pamiętać, co warto uwzględnić

zaświadczenia albo oświadczenia 
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Tworzenie Regulaminu FPM
▪ O czym warto pamiętać, co warto uwzględnić

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów Instytutu XYZ Polskiej Akademii Nau k

IV. Stypendium socjalne
• Komu się należy, jakie warunki, okres wypłacania, etc.

V. Stypendium dla najlepszych doktorantów
• Komu się należy, jakie warunki, okres wypłacania, etc.

VI. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
• Komu się należy, jakie warunki, okres wypłacania, stopniowanie ? etc.

VII. Zapomoga
• Czym jest, warunki jej uzyskania,
• Wysokość świadczenia.

Tworzenie Regulaminu FPM
▪ O czym warto pamiętać, co warto uwzględnić

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów Instytutu XYZ Polskiej Akademii Nau k

VIII. Postanowienia końcowe
• Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych studiach,
• Określenie sposobu wypłaty świadczeń,
• Kiedy wchodzi w życie regulamin.

Tworzenie Regulaminu FPM
▪ O czym warto pamiętać

Kiedy Regulamin wchodzi wżycie ? ... Jeszcze raz:

W przypadku IFJ PAN: z dniemprzyj ęcia przez Radę Naukową.
Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Studiów MSD. Równie
dobrze mógłby być załącznikiem do zarządzenia Dyrektora – zależy od
instytutu…
Zanim tak się stanie, np. radca prawny musi sprawdzić, czy napisany
Regulamin nie pozostaje wsprzeczności z obowiązującym prawem, czy
posiada określoną zawartość merytoryczną i czy jest napisany zgodnie
z zasadami techniki prawodawczej.
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Komisja stypendialna
oraz Komisja odwoławcza

FPMD

Joanna Kowalska

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

&

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący: Krakowskie Konsorcjum Naukowe 
im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość” 

NA POCZĄTEK

Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Art. 199. 1. Doktorant może otrzymać pomoc materialnąw formie:
1) stypendium socjalnego;
2) zapomogi;
3) stypendium dla najlepszych doktorantów;
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, przyznaje się ze środków funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103, na zasadach określonych przez
rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.
3. Do przyznawaniaświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy
materialnej dla studentów, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej
świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, przyznaje się ze środków funduszu
pomocy materialnej dla doktorantów, o której mowa w art. 103, na zasadach określonych
przezdyrektora jednostki w uzgodnieniu z samorządem doktorantów.

4. Do przyznawaniaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, stosuje się
odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, zwyłączeniem art. 174 ust. 4
(stypendia rektora) oraz z zastrzeżeniem ust. 5.� skąd dalej cytowane będzie określenie
„studenci”

KOMISJA

Art. 177. 1. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa
w art. 175 ust. 4, powołuje odpowiedniokierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej lub rektor spośród studentów (art. 199 odwołuje delegowanych przez
właściwy organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni� w PAN Dyrektor
spośród doktorantów i pracowników instytutu

Art. 175. 1. Świadczenia (…) są przyznawane:
na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej� w PAN
Dyrektor Instytutu

Art. 176
4. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej
jednostki organizacyjnej lub rektorprzekazują uprawnienia w zakresie przyznawania
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów odpowiednio komisji stypendialnej
lub odwoławczej komisji stypendialnej.

3. Studencistanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2(stypendialnej
i odwoławczej).

Uwagi praktyczne: nie ma ograniczenia odnośnie liczebności komisji oraz nie ma
ograniczenia co do funkcji pracownika instytutu (może być pracownik administracyjny)



2013-02-23

2

OBRADY KOMISJI

�jak każda komisja musi się ukonstytuować: min. przewodniczący, sekretarz
�propozycje/ustalenia komisji są głosowane
�obrady komisji są protokołowane� o tym będzie mowa dalej
�komisja wydajedecyzje
�Inne: komisja wzywa do uzupełnienia wniosków

KPA Art. 64. § 1. § 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy
wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem,że nieusunięcie tych braków
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Art. 177
4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, o których mowa w
art. 175 ust. 3 i ar176 ust. 3, podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia
wiceprzewodniczący.

5. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej, o których mowa
w art. 175 ust. 3, sprawują odpowiedniokierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor,
a nadzór nad działalnością komisji, o których mowa w art. 176 ust. 3, rektor� w PAN Dyrektor
Instytutu

6. W ramach nadzoru, t. o którym mowa w ust. 5, odpowiedniokierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji
stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem, o którym mowa w art. 186ust.1.
(tu chodzi o regulamin FMPD)

Art. 175.
3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium
socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi
przysługuje odwołanie do rektora,składane w terminie czternastu dniod dnia otrzymania
decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

�w PAN
1) odwołanie od decyzji komisji stypendialnej do komisji odwoławczej (decyzja komisji

odwoławczejmoże być ostateczna)
2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Instytutu, w przypadku nie

powoływania komisji

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI

Uwagi praktyczne:

1) Wniosek oświadczenie członka komisji� nie może brać udziału w jego rozpatrywaniu
2) Wybór członków komisji: najlepiej wybierać te osoby, które nie będą wnioskowały o
świadczenia

PROTOKÓŁ
1. Miejsce
2. Data
3. Czego dotyczy sprawa, cele
4. Skład komisji, z uwzględnieniem funkcji
5. Po kolei co i jak ustalono, przegłosowano….� przebieg obrad komisji
6. Wnioski końcowe
7. Załączniki: lista obecności (podpisana przez członków); ewentualne zestawienie

stypendiów
8. Zasady etyki

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przedstawionych danych
osobowych oraz danych o majątku widniejącym we wnioskach oraz załącznikach do wniosków o
stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Doktorantów.

Protokół i jego forma jest tyle ważna,że na podstawie protokołu można (tak jest najlepiej)
sporządzić raport do Ministerstwa
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DECYZJE KOMISJI
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Art. 14. § 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis
prawa nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia
powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
� decyzja powinna mieć formę pisemną

Ponadto, w myśl Art. 107:

Decyzja powinna zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego decyzję;
2) datę i miejsce jej wydania;
3) oznaczenie strony lub stron decyzji;
4) powołanie podstawy prawnej z przywołaniem konkretnego przepisu prawa;
Ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz.
1365 ), z późn. zm) + ewentualne zarządzenie Dyrektora o regulaminie FPMD
5) rozstrzygnięcie (przyjęcie/odmowa)

uzasadnienie faktyczne (powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ
uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których
innym dowodom odniósł wiarygodność i mocy dowodowej;

7) uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z
przytoczeniem przepisów prawa;
Ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164,poz.
1365 ), z późn. zm) + ewentualne zarządzenie Dyrektor o regulaminie FPMD

8) pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje od decyzji odwołanie�
Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Komisji Odwoławczej w (…) PAN w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, zgodnie z art. 173 paragraf 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

9) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do wydania decyzji (np.przewodniczący komisji)

DECYZJE KOMISJI CD.
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Stypendium projakościowe

Aleksandra Man-Kupisińska

Instytut Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Podstawa prawna

� USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

���� art. 31 dotyczący tworzenia centrów naukowych

� art. 84a i 84b dotyczące statusu KNOW

� 94bdotyczący m.in.  finansowania jednostek posiadających status 
KNOW i finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów 
doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów (na chwilę obecną nie 
dotyczy PAN)

� 200adotyczący dotacji projakościowej dla doktorantów

� USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
jeżeli prowadzą studia doktoranckie wspólnie z jednostką organizacyjną
uczelni.

���� art. 10 pkt 2 dotyczący tworzenia konsorcjów naukowych

Czym jest status KNOW i kto może się o niego 
ubiegać?

Art. 84a ust. 1Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni lub centrum
naukowe działające w strukturze uczelni, prowadzące badania
naukowe na najwyższym poziomie w określonej dziedzinie nauki,
powiązane z prowadzonymi studiami doktoranckimi o najwyższej
jakości, mogą uzyskać status Krajowego Naukowego Ośrodka
Wiodącego, zwanego dalej "KNOW".

2. Status KNOW może uzyskać również centrum naukowe, o którym mowa
w art. 31 ust.1, ikonsorcjum naukowe, o którym mowa m.in. w art.2
pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, jeżeli prowadzą studia doktoranckie wspólnie z jednostką
organizacyjną uczelni.
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Czym jest status KNOW 
i kto może się o niego ubiegać?

Centrum naukowe:

Art. 31a ust. 1 Uczelnia może, na podstawie porozumienia z innymi
uczelniami, tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne.

ust. 2 Uczelnia może tworzyć, w trybie określonym w ust. 1, jednostki
wspólne także z innymi podmiotami,w szczególności z instytucjami
naukowymi, w tym również zagranicznymi.

Art. 2 pkt 12 konsorcjum naukowe — grupa jednostek organizacyjnych,
w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co
najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki
naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie
obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Jednostki PAN posiadające status KNOW 
w latach 2012 - 2017

� nauki matematyczne: Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych : 
Instytut Matematyczny PAN

� nauki fizyczne: Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana 
Smoluchowskiego - "Materia - Energia - Przyszłość": Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

� nauki medyczne: Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum UJ 
i Instytut Farmakologii PAN

� nauki o zdrowiu: Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku: 
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Status KNOW a dotacja projakościowa

Art. 84b ust. 6 KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania
projakościowe, o której mowa wart. 94b ust. 1 pkt 1.

Art. 94b. ust. 1W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na
dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na:

1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW,
w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz
specjalnych stypendiów naukowych dlauczestników stacjonarnych
studiów doktoranckichoraz specjalnych stypendiów naukowych dla
studentów;

���� Jednostka naukowa posiadająca statut KNOW otrzymuje dotację
projakościową i uczestnicy studiów doktoranckich tych jednostek,
mają prawo do ubiegania się o zwiększenie stypendium
naukowego.
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Status KNOW a dotacja projakościowa

Art. 94b. ust. 1W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na
dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na:

5) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich,
o których mowa wart. 200a, dla 30% najlepszych doktorantów,
w uczelniach publicznych i niepublicznych.

� Limit 30% najlepszych doktorantów jeżeli doktoranci PAN
zostaną uwzględnieni będzie dotyczył również ich.

Stypendium projakościowe

Art. 200a ust. 1 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej, o której mowa wart. 94b ust. 1 pkt 5, przysługuje
doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb
przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa
regulamin określony przez rektorapo uzyskaniu opinii właściwego
organu samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady,
że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie
więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach
studiów doktoranckich.

���� Artykuł wyklucza otrzymanie stypendium przez doktorantów
jednostek naukowych.

Poprawki do ustawy – art.200a ust.1

Art. 200a ust. 1 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5, przysługuje
doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i / lub
dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium
doktoranckiego określa regulamin określony przezrektora uczelni lub
dyrektora jednostki naukowejpo uzyskaniu opinii właściwego organu
samorządu doktorantów, z uwzględnieniem zasady,że uprawnienie do
otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30%
najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów
doktoranckich.

���� Artykuł umo żliwiałby otrzymanie stypendium przez doktorantów
jednostek naukowych.
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Poprawki do ustawy – art.94b ust.1

Art. 94b ust.1W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na
dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na:

5) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich,
o których mowa w art.200a, dla 30% najlepszych doktorantów,
w jednostkach naukowych oraz uczelniach publicznych
i niepublicznych.

���� Artykuł umo żliwiałby otrzymanie stypendium przez doktorantów
jednostek naukowych.

Dziękuję za uwagę
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Alicja Puścian 

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN 

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych 
apuscian@nencki.gov.pl 

 

 

 

Grzegorz Rutkowski 

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN 

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych 

grzegorz_rutkowski@vp.pl 

 

 

 

  Adam Strzęp 

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów PAN 

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi 

a.strzep@int.pan.wroc.pl 

 

 

 

Krzysztof Krawiec 

Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN 

Wydział IV Nauk Technicznych 

k.krawiec@min-pan.krakow.pl 

 

 

 

Aleksandra Man-Kupisińska 

Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN 

Wydział V Nauk Medycznych 

aleksandra.man@iitd.pan.wroc.pl 
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