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Za łączn i k   
do  za rządzen ia  Nr  41 /2006  

                                                              z  dn ia  1  g rudn ia  2006  r .  
 

 
REGULAMIN 

USTALANIA  WYSOKO ŚCI ,  PRZYZNAWANIA I  WYPŁACANIA  
ŚWIADCZEŃ  POMOCY MATERIALNEJ  

D L A  U C Z E S T N I K Ó W  S T U D I Ó W  D O K T O R A N C K I C H  
UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

 
obowiązujący od dnia 1 października 2006 roku 

 
I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Regulamin określa warunki nabywania uprawnień do świadczeń pomocy materialnej 
przez doktorantów oraz zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania tych 
świadczeń, a takŜe tryb postępowania z wnioskami. 

2. Świadczenia pomocy materialnej przysługują:  
1)  obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 

a) posiadającym zezwolenie na osiedlenie się w RP, 
b) posiadającym status uchodźcy w RP, 
c) korzystającym z ochrony czasowej na terytorium RP, 
d) pracownikom migrującym, będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia              
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, jeŜeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a takŜe członkom ich rodzin, o ile 
mieszkają na terytorium RP, 

e) osobom, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt w charakterze 
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

f) osobom, 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. Nr 
128, poz. 1175, z  późn. zm.). 

 
§2 

1. Świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów są:  
a) stypendium socjalne; 
b) stypendium na wyŜywienie; 
c) stypendium mieszkaniowe; 
d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 
e) stypendium za wyniki w nauce; 
f) zapomoga. 

2. Stypendium mieszkaniowe przysługuje wyłącznie doktorantowi będącemu uczestni-
kiem stacjonarnych studiów doktoranckich. 

3. Suma okresów na jaki mogą być przyznane świadczenia, o których mowa w ust. 1,   
nie moŜe przekraczać pięciu lat. 
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§ 3 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 
osób, dochody wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2) dochodzie rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny (zsu-
mowany) uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,               
na który jest przyznawana pomoc materialna; 

3) doktorancie – oznacza to uczestnika studiów doktoranckich na UMCS (stacjonarnych     
i niestacjonarnych); 

4) dziecku - oznacza to dziecko własne, małŜonka, przysposobione oraz dziecko,              
w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące  
się pod opieką prawną;  

5) gospodarstwie rolnym - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów            
o podatku rolnym; 

6) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie - oznacza to: 
a) dom pomocy społecznej, 
b) placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 
c) młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, 
d) schronisko dla nieletnich, 
e) zakład poprawczy, 
f) areszt śledczy, 
g) zakład karny, 
h) zakład opiekuńczo-leczniczy, 
i) zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 
j) szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatnie pełne utrzymanie,        

w tym wyŜywienie, zakwaterowanie i umundurowanie; 
7) niepełnosprawnym dziecku lub niepełnosprawnym doktorancie - oznacza to dziecko lub 

doktoranta legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepi-
sach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

8) liście rankingowej – oznacza to listę osób sporządzoną na podstawie oceny postępów 
naukowych doktorantów (bądź wyników postępowania rekrutacyjnego) w oparciu         
o kryteria określone w niniejszym regulaminie, mającą na celu wyłonienie doktorantów 
uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce; 

9) osobach pozostających na utrzymaniu - oznacza to członków rodziny utrzymujących się 
z połączonych dochodów tych osób;  

10)  opiekunie faktycznym dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 
jeŜeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;  

11)  rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:  
a) doktoranta, 
b) małŜonka doktoranta, a takŜe będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małŜonka 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok Ŝy-
cia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełno-
sprawne bez względu na wiek, 

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzy-
maniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 
rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepeł-
nosprawne bez względu na wiek;  

12)  doktorancie samodzielnym finansowo – oznacza to doktoranta, jeŜeli on lub  jego mał-
Ŝonek spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
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b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŜącym, 
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, nie jest mniejszy 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim   
miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego 
roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złoŜenia wniosku o przyznanie 
stypendium, 

d) nie złoŜył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego             
z rodzicami bądź jednym z nich (wzór oświadczenia określa  załącznik nr 3); 

13)  lekkim stopniu niepełnosprawności – oznacza to: 
a) orzeczoną częściową niezdolność do pracy, 
b) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów; 

14)  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;  

15)  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;  
16) stałym źródle dochodu - oznacza to dochód uzyskiwany w wyniku wykonywania   

pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku słuŜbowego, umowy o pracę nakładczą 
oraz wykonywania 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 takŜe 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz otrzymywania stypendium 
doktoranckiego;  

17) rektorze – oznacza to teŜ właściwego prorektora działającego z upowaŜnienia; 
18) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym; 
19) WKSD – oznacza to właściwą Wydziałową Komisję Stypendialną Doktorantów; 
20) UOKSD – oznacza to Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów; 
21)  utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:  

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku        

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, a takŜe    

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyzna-
nych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŜawą gospodarstwa rolnego, 

e) nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
g) utratą stypendium doktoranckiego;  
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22)  uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:  
a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku 

dla bezrobotnych, 
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wyko-

nywanej na podstawie umowy o dzieło, 
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a takŜe 

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyzna-
nych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŜawą gospodarstwa rolnego, 

e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
g) uzyskaniem stypendium doktoranckiego. 

 
§ 4 

Doktorant moŜe ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub innym obiek-
cie przeznaczonym przez uczelnię do zamieszkania. Doktorant moŜe się równieŜ ubiegać        
o zakwaterowanie dla  małŜonka i dziecka. 
 

§ 5 
1. Świadczenia pomocy materialnej, z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce,                

są przyznawane na wniosek doktoranta (wzór wniosku określa załącznik nr 2). 
2. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest z urzędu. 
3. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją przyjmują właściwe dziekanaty. 

 
§ 6 

1. Stypendia określone w § 2 ust. 1 lit. a-e  przyznawane są niezaleŜnie od siebie i wypłaca-
ne łącznie co miesiąc w terminie do 25. dnia kaŜdego miesiąca. 

2. Świadczenia pomocy materialnej  doktoranci mogą otrzymywać przez 10 miesięcy w roku 
(z wyłączeniem 8-tygodniowej przerwy wakacyjnej – tj. lipca i sierpnia). 

 
§ 7 

1. Decyzje w sprawie przyznania pomocy materialnej  podejmowane są w ramach środków 
funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów będącego w dyspozycji   
uczelni. 

2. Wysokość środków przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów w danym roku 
ustalana jest w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu dokto-
rantów i samorządem studentów, chyba Ŝe wynika z decyzji przyznającej dotację  celową  
z budŜetu państwa na ten cel. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok 
następny. 

 
§ 8 

Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego,  stypendium  za wyniki w nauce              
(na wszystkich kierunkach),  stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowego      
nie moŜe przekroczyć 90%  najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta  w poprzed-
nim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 
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§ 9 
Doktorantowi kończącemu studia doktoranckie przed terminem określonym w regulaminie 
studiów ostatnia wypłata świadczeń pomocy materialnej przysługuje za miesiąc, w którym 
nastąpiło ukończenie studiów.  

 
§ 10 

1. Doktorant przebywający na stypendium w  ramach  wymiany międzynarodowej             
lub programów międzynarodowych, przyznanym w celu odbycia części studiów              
za granicą otrzymuje naleŜne stypendia, z wyjątkiem stypendiów  na wyŜywienie                           
i mieszkaniowego (jeśli zostało mu przyznane odpowiednie stypendium wyjazdowe lub 
pobytowe),   w trakcie swojego pobytu za granicą. 

2. Doktorant prowadzący badania naukowe za granicą, jeśli nie są one realizowane              
w ramach pobytu, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje wszystkie naleŜne stypendia,      
pod warunkiem spełniania kryteriów uprawniających do ich otrzymania. 
 

§ 11 
Doktorant studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów doktoranckich na UMCS  
moŜe ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej – z wyjątkiem  stypendium za  wyniki 
nauce i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – tylko na jednym podstawo-
wym kierunku studiów. Doktorant odbywający studia doktoranckie  równolegle  na dwóch 
kierunkach dokonuje wyboru podstawowego kierunku i o dokonanym wyborze powiadamia 
właściwe dziekanaty. 
 

§ 12 
Doktorantowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów doktoranckich kontynuuje  
naukę lub podejmuje naukę na drugim kierunku studiów doktoranckich nie przysługuje sty-
pendium socjalne, stypendium na wyŜywienie i stypendium mieszkaniowe. 
 

§ 13 
1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu           

lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej doktorant 
jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym właściwego dziekanatu. 

2. Doktoranci otrzymujący świadczenia pomocy materialnej są obowiązani do udzielania,  
na Ŝądanie organu przyznającego świadczenia, wyjaśnień oraz informacji                         
co do okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń. 

 
§ 14 

Pomoc materialna nie przysługuje doktorantowi, który: 
a) został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscy-

plinarnej dla Doktorantów (jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie              
do korzystania z pomocy materialnej), 

b) znajduje się w okresie urlopu udzielonego na podstawie regulaminu studiów              
(z zastrzeŜeniem dalszych przepisów Regulaminu), 

c) został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w wyniku prawomocnej 
(ostatecznej) decyzji uprawnionego organu. 
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II. USTALENIE WYSOKO ŚCI DOCHODU 
 

§ 15 
1. Za podstawę ustalania sytuacji materialnej rodziny doktoranta przyjmuje się dochód uzy-

skany przez rodzinę (lub doktoranta samodzielnego finansowo) w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, na który doktorant ubiega się  o przyznanie świadczeń 
pomocy materialnej. 

2. JeŜeli współmałŜonek doktoranta jest studentem bądź doktorantem i oboje nie posiadają 
stałych źródeł dochodu (nie mogą być uznani za samodzielnych finansowo), sytuację kaŜ-
dego z nich określa się oddzielnie w oparciu o dochody rodziny (rodziców); wliczając 
dziecko doktoranta (studenta) i drugiego małŜonka. 

3. Sytuację materialną doktoranta określa się za pomocą miesięcznego dochodu                   
w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. W tym celu sumuje się wszystkie dochody 
członków   rodziny za rok, o którym mowa w ust. 1, dodaje dochód uzyskany lub odejmu-
je dochód utracony, a następnie tak obliczony dochód roczny dzieli się na 12 miesięcy 
(dochód   rodziny), po czym dzieli się przez liczbę członków rodziny doktoranta (dochód 
na osobę w rodzinie). 

 
§ 16 

1. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód członka rodziny 
pomniejsza się: o podatek naleŜny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki         
na ubezpieczenie zdrowotne. 

2. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności opodat-
kowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych 
lub kartą podatkową, dochód członka rodziny pomniejsza się   o naleŜne: składki na ubez-
pieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek docho-
dowy. 

3. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza 
rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym, który 
jest podstawą ustalenia uprawnień, odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w tym    
roku kalendarzowym. 

4. W przypadku, gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewnia-
jącej całodobowe utrzymanie, od dochodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny   
w roku kalendarzowym, który jest podstawą ustalenia uprawnień, odejmuje się kwotę po-
noszonej opłaty za pobyt w tej instytucji w tym roku kalendarzowym. 

5. W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala 
się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się              
w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym, który jest podstawą ustalenia uprawnień. 

6. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowe-
go,  który jest podstawą ustalenia uprawnień. 

7. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej   
dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym, będącym podstawą ustalenia upraw-
nień, przeliczenia dokonuje się,  biorąc pod uwagę średni kurs walut z ostatniego dnia ro-
boczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód. 
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§ 17 
1. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodar-

stwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane  
w dzierŜawę z wyjątkiem: 
1) oddanej w dzierŜawę, na podstawie umowy dzierŜawy zawartej stosownie                 

do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości gospodarstwa 
rolnego znajdującego się w posiadaniu rodziny; 

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do uŜytkowania przez rolniczą spółdzielnię pro-
dukcyjną; 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierŜawę w związku z pobieraniem renty określo-
nej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

2. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierŜawcę gospodarstwa rolnego oddanego    
w dzierŜawę na zasadach, o których mowa w ust. 1, dochód uzyskany z gospodarstwa rol-
nego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierŜawy. 

3. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierŜawionego od Agencji Nieruchomości Rol-
nych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się                      
o zapłacony czynsz z tytułu dzierŜawy. 

 
§ 18 

1. W przypadku ustalania wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód 
ten ustala się na podstawie powierzchni uŜytków 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 15.11.1984 r.      
o podatku rolnym. 

2. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolni-
czych dochody te się sumuje. 

 
§ 19 

1. W przypadku gdy członek rodziny doktoranta zaginął, do wniosku dołącza zaświadczenie 
właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małŜonka,            
a w przypadku cudzoziemców posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, właściwej instytucji. 

2. Do składu rodziny nie wlicza się: 
1) osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 
2) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego; 
3) w przypadku doktoranta samodzielnego finansowo osób, o których mowa w § 3 pkt 11 

lit. c. 
3. Ustalając dochód rodziny oraz dochód w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osób 

wymienionych w ust. 1 i 2 oraz uzyskiwanych przez nie dochodów. 
4. Ponad powyŜsze do dochodu rodziny nie wlicza się: 

1) świadczeń, o których mowa w art. 173 ust. 1 i 199 ust. 1 Ustawy; 
2) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Opera-

cyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne"; 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy        
z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.  
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§ 20 
1. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się 

przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. 
2. Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeŜeli w tym samym roku kalen-

darzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku         
o świadczenia pomocy materialnej, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów    
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który są przyznawane świadczenia. 

3. Prawo do świadczeń pomocy materialnej ustala się od pierwszego pełnego miesiąca    
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niŜ 
od miesiąca złoŜenia wniosku. 

4. Do wniosku naleŜy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny    
dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. 
 

§ 21 
1. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody    

stanowią podstawę do ustalenia uprawnień, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną 
kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny 
dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu.  

3. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa 
do świadczeń pomocy materialnej, świadczenia nie przysługują od miesiąca następujące-
go po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.   

 
§ 22 

W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje 
lub otrzymuje w wysokości niŜszej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu 
rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej wlicza się 
alimenty w otrzymywanej wysokości. 
 

§ 23 
1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 1 lit a-c, przysługują dokto-

rantowi, w którego rodzinie dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę               
nie przekracza sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 
28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

2. Doktorantowi, którego dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza  
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecz-
nej, przyznaje się świadczenia, o których mowa w ust. 1 w pełnej wysokości. 

3. Progi dochodowe i przysługujące w ich ramach stawki świadczeń pomocy materialnej   
dla doktorantów ustala rektor na wniosek uczelnianego organu wykonawczego Samorzą-
du Doktorantów UMCS. 

 
 

III. KOMISJE STYPENDIALNE 
 

§ 24 
1. Wydziałową Komisję Stypendialną Doktorantów na kaŜdy rok akademicki powołuje 

dziekan. 
W skład Komisji wchodzą: 
a) prodziekan właściwy do spraw studenckich - jako przewodniczący, 
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b) przedstawiciele  samorządu doktorantów danego wydziału – wskazani przez właściwy 
organ tego samorządu. 

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia właściwy dziekanat. 
2. Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów na kaŜdy rok akademicki 

powołuje rektor. 
      W skład Komisji wchodzą : 

a) rektor lub pełnomocnik rektora - jako przewodniczący, 
b) przedstawiciele uczelnianego samorządu doktorantów – wskazani przez uczelniany 

organ wykonawczy tego samorządu. 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Spraw Studenckich. 

3. Przedstawiciele samorządu doktorantów, w liczbie nie mniejszej niŜ 2 i nie większej niŜ 
4, stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W trakcie roku akademickiego zmian w składzie OUKSD oraz WKSD dokonują odpo-
wiednio rektor lub dziekan wydziału, w przypadku przedstawicieli samorządu doktoran-
tów na wniosek właściwych organów tego samorządu. 

5. Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2, zachowują swoje kompetencje do czasu powołania 
nowych komisji. 
 

§ 25 
1. Organem pierwszej instancji są wydziałowe komisje stypendialne doktorantów,                 

a organem odwoławczym jest Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktoran-
tów. 

2. Członek UOKSD, który brał udział w rozpatrywaniu sprawy będącej przedmiotem odwo-
łania w pierwszej instancji, podlega wyłączeniu z rozpatrywania sprawy na zasadach 
przewidzianych w k.p.a. 

 
 

IV. STYPENDIUM SOCJALNE 
 

§ 26 
1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŜe otrzymać stypendium so-

cjalne. 
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres roku akademickiego – z wyłączeniem     

8-tygodniowej przerwy wakacyjnej, tj. miesiąca lipca i sierpnia. 
3. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna doktoranta, 

określona wysokością dochodu rodziny przypadającego we wspólnym gospodarstwie do-
mowym, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 

4. Progi dochodowe i przysługujące w ich ramach stawki stypendium ustala rektor              
na wniosek uczelnianego organu wykonawczego samorządu doktorantów. 

 
 

V.  STYPENDIUM  MIESZKANIOWE 
(dotyczy tylko doktorantów stacjonarnych) 

 
§ 27 

1. O stypendium mieszkaniowe w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów zakwate-
rowania z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niŜ dom stu-
dencki, moŜe ubiegać się doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie znajdują-
cy się w trudnej sytuacji materialnej, jeŜeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamiesz-
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kania do uczelni uniemoŜliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie - § 26 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. O stypendium  mieszkaniowe  w związku z ponoszeniem dodatkowych kosz-
tów zakwaterowania moŜe równieŜ ubiegać się doktorant, o którym mowa w ust. 1,          
z tytułu zamieszkania z niepracującym małŜonkiem lub dzieckiem. 

3. Doktorant ubiegający się o stypendium mieszkaniowe zobowiązany jest udokumentować 
fakt ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakwaterowaniem (wzór oświadcze-
nia określa załącznik nr 6); stypendium przyznawane jest na okres zamieszkania             
w obiekcie, o którym mowa w ust. 1, nie dłuŜszy niŜ okres 10 miesięcy  w roku. 

4. Stypendium  mieszkaniowe nie przysługuje doktorantowi zameldowanemu na pobyt stały 
w powiecie lubelskim, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych, udokumentowanych 
przypadków związanych z sytuacją rodzinną doktoranta. 

 
§ 28 

1. Wysokość stypendium mieszkaniowego uzaleŜniona jest od dochodu na osobę w rodzinie 
doktoranta. 

2. Progi dochodowe i przysługujące w ich ramach stawki stypendium ustala rektor              
na wniosek uczelnianego organu wykonawczego samorządu doktorantów. 

 
§ 29 

1. Miejsce w domu studenckim, hotelu asystenckim lub innym obiekcie przeznaczonym 
przez władze Uczelni do zamieszkania doktorantów przyznaje rektor na wniosek dokto-
ranta zaopiniowany przez samorząd doktorantów. Rektor w porozumieniu                          
z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów moŜe w odrębnym regu-
laminie ustalić inny tryb przyznawania miejsca. 

2. Rektor w porozumieniu z samorządem studentów i samorządem doktorantów ustala zasa-
dy przyznawania miejsc oraz wysokość opłat wnoszonych z tytułu ewentualnego zakwate-
rowania doktoranta w domu studenckim. 

3. Doktorant ma prawo do zakwaterowania w obiekcie, o którym mowa w ust. 1, przez 12 
miesięcy w roku. 

4. Wraz z doktorantem mogą stale mieszkać osoby, względem których obciąŜa doktoranta 
obowiązek alimentacyjny. 

5. Przepis ust. 2 nie dotyczy zakwaterowania w obiekcie uczelni innym niŜ dom studencki. 
6. Decyzję o pozbawieniu doktoranta miejsca podejmuje rektor w porozumieniu                   

z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów. 
 
 

VI. STYPENDIUM  NA WY śYWIENIE 
  

§ 30 
1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŜe otrzymać stypendium 

na wyŜywienie - § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
2. Wysokość stypendium uzaleŜniona jest od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta. 
3. Progi dochodowe i przysługujące w ich ramach stawki stypendium na wyŜywienie ustala 

rektor na wniosek uczelnianego organu wykonawczego samorządu doktorantów. 
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VII.  STYPENDIUM SPECJALNE 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
§ 31 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŜe otrzymać doktorant z tytułu nie-
pełnosprawności  potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekają-
cego lub lekarza orzecznika ZUS, a takŜe orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwa-
lidów oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym) - § 26 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, moŜe zostać przyznane na wniosek doktoranta, 
który przedstawi kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał              
do wglądu) wydanego przez właściwy organ. 

3. Studiujący na kilku kierunkach studiów mogą otrzymać stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych na kaŜdym z kierunków. 

 
§ 32 

1. W zaleŜności od stopnia niepełnosprawności stawki stypendium róŜnicuje się w trzech 
grupach: 
a) dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym, 
b) dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, 
c) dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu lekkim. 

2. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas oznaczony, stypendium przy-
znaje się na okres nie dłuŜszy niŜ waŜność orzeczenia. 

3. Kwoty stypendium przysługujące w kaŜdej z grup, o których mowa w ust. 1, ustala rektor 
na wniosek uczelnianego organu wykonawczego samorządu doktorantów. 
 
 

VIII .  STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 
 

§ 33 
1. Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium za wyniki w nauce moŜe być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

2. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium za wyniki w nauce 
moŜe być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyzna-
nie   stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 
1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów   

doktoranckich; 
2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej; 
3) wykazał się szczególnym zaangaŜowaniem w pracy dydaktycznej. 

3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się na rok akademicki - § 26 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

4. Odbywającym studia doktoranckie na kilku kierunkach studiów doktoranckich moŜe być 
przyznane, w ramach posiadanych środków, stypendium za wyniki w nauce na kaŜdym 
kierunków tych studiów. 

  
§ 34 

1. Wysokość środków finansowych na stypendia za wyniki w nauce określa rektor               
w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów;        
przy podziale środków uwzględnia się liczbę doktorantów na poszczególnych wydziałach. 
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2. Środki, o których mowa w ust. 1, pozostają w dyspozycji dziekanów wydziałów, którzy 
ustalają zasady ich podziału, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w porozumieniu            
z wydziałowym organem samorządu doktorantów lub na jego wniosek. 

3. Stypendium za wyniki w nauce moŜe być przyznane doktorantowi, który terminowo zali-
czył wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów doktoranckich oraz  złoŜył      
indeks w dziekanacie w wyznaczonym terminie. 

4. Kwota przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce nie moŜe przekraczać 40% środków 
przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów. 

5. Minimalną i maksymalną kwotę oraz stawki stypendium za wyniki w nauce, a takŜe wy-
sokość środków przeznaczonych na te stypendia w danym roku akademickim ustali rektor 
na wniosek uczelnianego organu wykonawczego samorządu doktorantów. 

 
§ 35 

1. Uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce nie moŜe być więcej niŜ 40% doktoran-
tów odbywających studia doktoranckie na danym wydziale; procent uprawnionych ustala 
corocznie na rok akademicki UOKSD w drodze uchwały. 

2. Uprawnionych, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie list rankingowych, spo-
rządzonych osobno dla kaŜdego kierunku studiów doktoranckich, w tym osobno dla dok-
torantów otrzymujących stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 Ustawy      
i dla doktorantów, którym tego stypendium nie przyznano, zarówno stacjonarnych, jak      
i niestacjonarnych. 

3. Kryteria przyznawania stypendium, o którym mowa w § 33 ust. 2 uwzględniać muszą 
specyfikę poszczególnych kierunków studiów doktoranckich oraz: 
1) liczbę i charakter publikacji; 
2) udział w konferencjach naukowych i inne formy upowszechniania wyników badań 

naukowych; 
3) opinię opiekuna naukowego (promotora) o postępach w badaniach naukowych i przy-

gotowywaniu rozprawy doktorskiej; 
4) działalność w kołach i organizacjach naukowych; 
5) ocenę prowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych. 

4. Na I roku studiów stypendium za wyniki w nauce moŜe być przyznane doktorantom,   
którzy osiągnęli bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, wskaza-
nym przez komisje rekrutacje, które przy wyborze doktorantów uprawnionych do stypen-
dium uwzględniają: 
1) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej bądź przeprowadzonego egzaminu wstępnego; 
2) średnią studiów pierwszego i drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magister-

skich; 
3) aktywność naukową kandydata. 

 
§ 36 

1. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje doktorantowi: 
1) za wyniki z powtarzanego roku studiów; 
2) który powtarza rok studiów; 
3) który ma przedłuŜone studia doktoranckie z powodów innych niŜ urlop macierzyński 

(tj. za wyniki z IV roku studiów). 
2. W przypadku uzyskania urlopu od zajęć na uczelni bądź dodatkowego przedłuŜenia stu-

diów o okres urlopu macierzyńskiego (po zaliczonym w terminie roku studiów) wypłata 
stypendium za wyniki w nauce za ten rok akademicki moŜe nastąpić po podjęciu nauki  
po zakończonym urlopie. 
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X. ZAPOMOGI 
 

§ 37 
1. Zapomoga moŜe być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności z powodu: 
1) śmierci najbliŜszego członka  rodziny; 
2) urodzenia dziecka; 
3) nieszczęśliwego wypadku; 
4) długotrwałej choroby; 
5) klęski Ŝywiołowej; 
6) innych uzasadnionych i udokumentowanych zdarzeń losowych (w tym np. utrata źró-

deł dochodu). 
2. Wniosek doktoranta powinien być odpowiednio udokumentowany. 
3. Zapomoga nie przysługuje, jeŜeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zda-

rzeniem losowym, a jedynie sytuacją materialną doktoranta. 
 

§ 38 
1. Zapomoga moŜe być przyznana dwa razy w roku akademickim. 
2. Maksymalną wysokość zapomogi ustali rektor na wniosek uczelnianego organu wyko-

nawczego samorządu doktorantów. 
3. Kwotę maksymalną zapomogi moŜna przyznać jedynie w wyjątkowo uzasadnionych 

przypadkach. 
4. W przypadkach szczególnie tragicznych zdarzeń losowych WKSD w porozumieniu          

z UOKSD moŜe wystąpić do rektora o wyraŜenie zgody na przyznanie zapomogi             
w kwocie sięgającej 200% kwoty maksymalnej. 

 
 

XI. POMOC MATERIALNA W OKRESIE 
URLOPU OD ZAJĘĆ W UCZELNI, UZUPEŁNIANIA RÓ śNIC PRO-

GRAMOWYCH, POWTARZANIA ROKU (SEMESTRU) 
 

§ 39 
1. W okresie urlopu od zajęć na uczelni udzielonego na zasadach przewidzianych w regula-

minie studiów doktoranckich o pomoc  materialną  moŜe ubiegać się  doktorant w szcze-
gólnie uzasadnionych  przypadkach, w szczególności takich jak: 
1) pełne sieroctwo; 
2) wyjątkowo trudna sytuacja materialna (np. rodzina wielodzietna); 
3) udokumentowana długotrwała, przewlekła choroba doktoranta; 
4) inne uzasadnione zdarzenia losowe. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pomoc moŜe być przyznana przez WKSD          
we wszystkich, w kilku lub w jednej z następujących form: 
1) stypendium socjalne,; 
2)  stypendium na wyŜywienie; 
3) stypendium mieszkaniowe; 
4) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 
5) zapomoga. 

3. Doktorant, który otrzymał zgodę na uzupełnienie róŜnic programowych w wyniku prze-
niesienia z innej uczelni, otrzymuje  pomoc materialną w oparciu o ogólne zasady,          
od miesiąca złoŜenia wniosku. 
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4. W pozostałych przypadkach doktorantowi przysługuje pomoc materialna na ogólnych 
zasadach, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe w okresie powtarzania roku i przedłuŜenia okresu stu-
diów nie przysługuje stypendium za wyniki w nauce. 

 
 

XII. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZE Ń 
 

§ 40 
1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej wszczyna się na pod-

stawie wniosku złoŜonego przez doktoranta we właściwym dziekanacie. 
2. Świadczenia pomocy materialnej przysługują nie wcześniej niŜ od miesiąca, w którym 

został złoŜony wniosek, z zastrzeŜeniem przepisów niniejszego Regulaminu. 
3. W przypadku złoŜenia wadliwie wypełnionego wniosku dziekanat wzywa pisemnie dok-

toranta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez roz-
patrzenia. 

4. W przypadku, gdy doktorant złoŜy wniosek bez wymaganych dokumentów, dziekanat 
przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niŜ 14 dni i nie dłuŜszy niŜ 30 dni       
na uzupełnienie brakujących dokumentów. 

5. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez doktoranta 
jest udokumentowane niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo 
określonym terminie, świadczenia pomocy materialnej przysługują począwszy od miesią-
ca, w którym wniosek został złoŜony. 

 
§ 41 

1. Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej naleŜy dołączyć (w zaleŜności 
od sytuacji): 
1) kserokopię dokumentu toŜsamości (z adresem zameldowania); 
2) skrócony odpis aktu urodzenia dzieci lub inny dokument urzędowy potwierdzający 

wiek dzieci – w przypadku członków rodziny nieobjętych obowiązkiem szkolnym; 
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-

nosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne 
bądź doktorant ubiega się o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych; 

4) zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok Ŝycia; 
5) zaświadczenie szkoły wyŜszej, w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi student 

bądź doktorant do ukończenia 26 roku Ŝycia; 
6) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny za rok,  

który jest podstawą ustalenia uprawnień, w tym odpowiednio: 
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 

członków rodziny, jeŜeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; 

b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeŜeli człon-
kowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 4); 

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepod-
legającego opodatkowaniu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 5); 

d)  zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospo-
darstwa rolnego wyraŜonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni    
w roku kalendarzowym, będącym podstawą ustalenia uprawnień; 
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e) umowę dzierŜawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w po-
siadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierŜawę, na podstawie umowy zawar-
tej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania 
gospodarstwa rolnego  w dzierŜawę 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; 

f) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodar-
stwa rolnego do uŜytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

g) przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość alimentów, jeŜeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich pła-
cenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

h) kopię lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub 
kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy 
lub przelewy pienięŜne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimen-
tów w przypadku uzyskania alimentów niŜszych niŜ zasądzone w wyroku lub 
ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bez-
skuteczności egzekucji alimentów, a takŜe o wysokości wyegzekwowanych ali-
mentów oraz zaświadczenie o wysokości wypłaconej zaliczki alimentacyjnej      
(w przypadku, gdy była przyznana); 

i) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przeby-
wającego w roku kalendarzowym, który jest podstawą ustalenia uprawnień, w in-
stytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

j) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 
dochodu; 

k) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego przez członka      
rodziny dochodu z pierwszego pełnego miesiąca; 

7) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,  
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przyspo-
sobienie tego dziecka; 

8) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie   
na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 
ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 
1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rze-
czypospolitej Polskiej statusu uchodźcy; 

9) kopię prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu 
zgonu małŜonka lub rodzica doktoranta; 

10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 
11) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; 
12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosz-

tów utrzymania dziecka. 
2. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy 

materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niŜ wymienione w ust. 1,     
właściwy dziekanat moŜe domagać się takiego dokumentu. 

 
§ 42 

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń pomocy materialnej   
moŜe uwierzytelnić instytucja państwowa lub samorządowa, notariusz lub instytucja, która 
dokument wydała. W uzasadnionych przypadkach komisja stypendialna moŜe dopuścić    
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poświadczenie kopii dokumentu przez doktoranta, który złoŜy jednocześnie oświadczenie      
o zgodności kopii dokumentu z oryginałem pod groźbą odpowiedzialności karnej                    
i dyscyplinarnej. 
 

§ 43 
1. Decyzję w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej podejmuje w pierwszej 

instancji WKSD w terminie nieprzekraczającym licząc od złoŜenia wniosku: 
1) 14 dni; 
2) w uzasadnionych przypadkach 30 dni – przepisy k.p.a. stosuje się odpowiednio; 

- decyzję doręcza się doktorantowi za pokwitowaniem odbioru. 
2. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji doktorant moŜe złoŜyć odwołanie do UOKSD, 

odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej WKSD – termin załatwienia sprawy    
w postępowaniu odwoławczym nie moŜe przekraczać 30 dni. 

3. Na postępowanie i postanowienia WKSD i UOKSD przysługuje zaŜalenie odpowiednio 
do dziekana wydziału lub rektora. 

4. Odpowiednio dziekan wydziału bądź rektor uchylają decyzje komisji niezgodne z przepi-
sami Ustawy lub niniejszego Regulaminu. 

5. Decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna. MoŜe być przez dokto-
ranta zaskarŜona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego – zgodnie z art. 
207 Ustawy – o czym naleŜy doktoranta pouczyć. 

6. Decyzje wydane przez WSKS i OUSKS podpisują przewodniczący tych komisji lub dzia-
łający z  ich upowaŜnienia wiceprzewodniczący. 

 
§ 44 

W przypadku, gdy komisja stypendialna poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej   przy-
znanych świadczeń pomocy materialnej co do występujących w niej okoliczności, które mogą 
mieć wpływ na prawo do tych świadczeń, powiadamia o tym doktoranta. Wzywa go do nie-
zwłocznego złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie dłuŜszym niŜ 14 dni licząc od dnia 
otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.  

 
§ 45 

1. Świadczenia pomocy materialnej wypłaca się nie później niŜ do 25. dnia miesiąca, za któ-
ry przyznane zostały te świadczenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 
ten przedłuŜyć moŜna do końca miesiąca. 

2. W przypadku złoŜenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń pomocy mate-
rialnej po 5. dniu miesiąca, świadczenia za dany miesiąc mogą być wypłacone do 25. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoŜono wniosek – jeśli nie jest moŜliwa 
wcześniejsza wypłata. 

3. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na nowy rok akademicki mogą być składane 
przez doktorantów od miesiąca czerwca, wnioski te, złoŜone przed 30 września traktuje 
się jako złoŜone 1 października, a decyzje dotyczące tych wniosków WKSD podejmują   
w okresie 1-15 października – wypłata przyznanych na ich podstawie świadczeń następuje 
w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 46 

1. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń pomocy materialnej, jeŜeli doktorant, odmówił udzie-
lenia lub nie udzielił w wyznaczonym terminie wyjaśnień, o których mowa w § 44. 

2. W przypadku udzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, wypłaca się świadczenia  
od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, na który zostały przyzna-
ne, jeŜeli doktorant nadal spełnia warunki uprawniające do ich otrzymywania. 
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3. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń pomocy materialnej, jeŜeli doktorant ich nie podejmu-
je przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe; w przypadku zgłoszenia się doktoranta       
po upływie trzech miesięcy wypłaca się świadczenia za cały okres wstrzymania, jeŜeli 
doktorant nadal spełnia warunki uprawniające do ich otrzymywania. 

4. JeŜeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń pomocy materialnej nie nastąpi     
do końca okresu, na jaki zostały przyznane, prawo do tych świadczeń wygasa. 
 

§ 47 
1. Doktorant, który pobrał nienaleŜnie świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany   

do ich zwrotu. 
2. Za nienaleŜnie pobrane świadczenia pomocy materialnej uwaŜa się: 

1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub    
zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub 
w części, jeŜeli doktorant pobierający te świadczenia był pouczony o braku prawa    
do ich pobierania, 

2) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumen-
tów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia WKSD w błąd przez 
doktoranta pobierającego te świadczenia. 

3. Decyzję o nienaleŜnym pobraniu świadczeń pomocy materialnej i obowiązku ich zwrotu 
wydaje WKSD po zasięgnięciu opinii UOKSD, kopię decyzji przekazuje się rzecznikowi 
dyscyplinarnemu. 

4. Kwoty nienaleŜnie pobranych świadczeń pomocy materialnej ustalone ostateczną decyzją 
podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń. 

5. UOKSD, na wniosek WKSD poprzedzony wnioskiem doktoranta, moŜe umorzyć kwotę 
nienaleŜnie pobranych świadczeń pomocy materialnej w całości lub w części, odroczyć 
termin płatności albo rozłoŜyć na raty, jeŜeli zachodzą szczególnie uzasadnione okolicz-
ności dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej doktoranta – decyzję zatwierdza rektor. 
 

 
X. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 48 

W roku akademickim 2006/2007 stosuje się niniejszy Regulamin z następującymi zastrzeŜe-
niami: 
1) świadczenia pomocy materialnej przysługują za okres od października do września (przez 

okres do 10 miesięcy), nie wcześniej jednak, niŜ od miesiąca złoŜenia wniosku, z zastrze-
Ŝeniem pkt 5; 

2) stypendium za wyniki w nauce przyznaje się jedynie 30 % doktorantów przyjętych         
na I roku studiów, a jego stawki ustali UOKSD w drodze uchwały; 

3) w przypadku opracowania na wszystkich wydziałach kryteriów oceny postępów doktoran-
tów na wyŜszych latach studiów doktoranckich, UOKSD w drodze uchwały moŜe podjąć 
decyzję o przyznaniu stypendiów za wyniki w nauce od drugiego semestru równieŜ na 
wyŜszych latach studiów doktoranckich, określając wysokość stawek tego stypendium      
i procent uprawnionych; 

4)  przedstawicieli doktorantów do WKSD wskazuje Tymczasowa Rada Uczelniana Samo-
rządu Doktorantów (TRUSD), bądź z jej upowaŜnienia Prezydium TRUSD spośród dok-
torantów danego wydziału – skład WKSD moŜe być uzupełniony przedstawicielami wy-
działowego samorządu doktorantów po uprawomocnieniu się jego wyboru; 

5) świadczenia pomocy materialnej przysługują za miesiąc październik 2006 r. doktorantom, 
którzy złoŜą stosowny wniosek do 30 listopada 2006 r.; osoby, które złoŜą wymagane do-
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kumenty pomiędzy 1 a 22 grudnia br. otrzymają świadczenia z wyrównaniem od miesiąca 
listopada; 

6) wypłata świadczeń pomocy materialnej za miesiąc październik, listopad i grudzień dla 
osób, które złoŜą wniosek do 30 listopada 2006 r. odbędzie się najpóźniej do dnia 20 
grudnia 2006 r. 

 
§ 49 

1. WiąŜącej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje Uczelniana Odwoławcza Komisja 
Stypendialna Doktorantów z własnej inicjatywy lub na wniosek WKSD. 

2. Interpretacji na wniosek WKSD, UOKSD dokonuje w terminie nie dłuŜszym niŜ 14       
od wpłynięcia zapytania. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie UOKSD w drodze uchwały moŜe uszczegó-
łowić przepisy Regulaminu i wydać wytyczne dotyczące jego stosowania, w szczególno-
ści dotyczy to kryteriów przyznawania stypendiów za wyniki w nauce – zgodność tych 
uchwał z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem stwierdza prorektor właściwy      
do spraw studenckich. 

4. W sprawach związanych z postępowaniem w sprawie o przyznanie świadczeń pomocy 
materialnej odpowiednio stosuje się przepisy k.p.a. 

 
§ 50 

Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w drodze zarządzenia rektora w porozumieniu       
z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów lub na jego wniosek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


