
 

 

Zarządzenie Nr 107/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 24 września 2014 r. 

 

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2, art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 3 pkt 9 Statutu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam do stosowania Regulamin ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zwany dalej 

Regulaminem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin, o którym mowa został opracowany w porozumieniu z uczelnianym organem 

Samorządu Studenckiego. 

 

 

§ 2 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu powierzam Prorektorowi ds. 

Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

 

 

§ 3 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 118/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. 

 

 

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 107/2013/2014 

Rektora UKW  

z dnia 24 września 2014 r. 

 

REGULAMIN 
Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów został opracowany na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. ) w 
porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów.  

 

§ 1 
1. Doktoranci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mogą ubiegać się o pomoc materialną ze 

środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 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. W ramach pomocy materialnej doktorant może ubiegać się o : 

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w  stołówce studenckiej 

uczelni. 

2) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dziecka 

3. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4  przyznaje się ze 

środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, utworzonego na 

podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

zwanej dalej ustawą na zasadach określonych przez rektora, w uzgodnieniu  

z uczelnianym organem samorządu doktorantów. 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. 

4. Do przyznawania świadczeń , o których mowa w ust. 1, pkt 1-5 stosuje się odpowiednio 

przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem art. 174 ust.4 ustawy. 

5. 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 ustawy. 

6. Doktorantom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, świadczenia pomocy materialnej 

przyznawane są na zasadach określonych w art. 43 ustawy. 

7. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 4 są przyznawane na wniosek doktoranta 

przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.  



8. Stypendia dla najlepszych doktorantów są przyznawane na wniosek doktoranta przez 

rektora.  

9. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium 

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi 

doktorantowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od 

dnia otrzymania decyzji. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych 

doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

10. Na wniosek właściwego organu samorządu doktorantów kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania 

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi 

oraz stypendium dla najlepszych doktorantów odpowiednio komisji stypendialnej lub 

odwoławczej komisji stypendialnej. 

11. Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje odpowiednio 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor spośród doktorantów 

delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów i pracowników uczelni przy 

czym doktoranci stanowią większość składu komisji. 

12. W przypadku, kiedy rozpatrywany będzie wniosek stypendialny doktoranta będącego 

członkiem komisji, zostanie on wyłączony z udziału w tym postępowaniu. 

13. Decyzje wydane przez Komisje Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną 

podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia 

wiceprzewodniczący.  

14. Nadzór nad działalnością Komisji Stypendialnej i Odwoławczej komisji stypendialnej 

sprawują odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor. 

15. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 14, odpowiednio kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub 

odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym 

regulaminem. 

16. 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. Szczegółowe zasady  

i tryb przyznawania tego stypendium regulują odrębne przepisy. 

17. Doktorant może równocześnie otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów  

i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów  nie wyklucza 

prawa doktoranta 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. 

18. Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,3,4  

w danym roku akademickim przez okres dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów 

doktoranckich trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. 

19. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 4, przyznawane są na rok akademicki 



 i wypłacane co miesiąc, a stypendium ministra, jednorazowo 

20. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt 1 i 4, nie może 

być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w 

przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

21. Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na 

drugich studiach doktoranckich, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy doktorant jest równocześnie studentem innej uczelni. 

22. Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy 

materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia zawiera załącznik Nr 8. 

23. Doktorant ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną i karną za podanie 

nieprawdziwych danych, na podstawie których uzyskał świadczenie nienależne. 

24. Doktorant, który uzyskał pomoc materialną na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych 

danych, traci prawo do przyznanych świadczeń pomocy materialnej określonych w § 1 

ust. 1, jak również zobowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 

25. Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych 

podlegają zwrotowi na fundusz pomocy materialnej, o którym mowa w art.103 ustawy. 

26. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w 

którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia doktoranckie w 

zakresie , z tytułu którego pobierał świadczenie. 

27. Doktorant otrzymujący świadczenia pomocy materialnej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 22 mającej wpływ na prawo do 

świadczeń pomocy materialnej. 

 

§ 2 

 

Stypendium socjalne 

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

materialnej. Wnioski w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć 

po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej logując się  

w programie USOSweb na stronie (www.usosweb.ukw.edu.pl). Wzór wniosku zawiera 

załącznik Nr 3. 

2. Termin uruchomienia programu oraz termin składania kompletu dokumentów będzie 

każdego roku podawany do wiadomości przez Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich. 

3. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres roku akademickiego i wypłacane przez 

dziewięć miesięcy (październik – czerwiec).  

4. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest przeciętny miesięczny dochód netto na 

jednego członka rodziny doktoranta uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok akademicki. 

5. Przeciętny miesięczny dochód przypadający  na jedną osobę w rodzinie ustala się, dzieląc 

łączną kwotę dochodów netto uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków 

http://www.usosweb.ukw.edu.pl/


rodziny ( w tym doktoranta) w ostatnim roku podatkowym przez liczbę 12 miesięcy  i 

przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

6. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów ustala 

wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się  

o stypendium socjalne. 

7. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 4 i 5, 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 2013 r. Nr  poz.  182, z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych 

w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456, z późn. zm.). 

8. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się  

o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1) doktoranta; 

2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta 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 doktoranta 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; 

9. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do 

ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 6,  

z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie 

przepisów ustawy, 

2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom, 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; 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty 

4) świadczeń przyznawanych: 

a) w ramach pomocy przyznanej przez jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach 

określonych w art. 173 a ustawy; 

b) przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi 

osobami prawnymi na zasadach określonych w art. 173 b ustawy; 

c) przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w art. 199a  ustawy; 



5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w 

art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.)   

10. Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez osoby ,o których mowa ust. 8  pkt 1-3 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i 

potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 

a) ukończył 26 rok życia 

b) pozostaje w związku małżeńskim  

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 6 pkt. 2 

2) Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 

c)  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15  

sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych. 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten 

fakt w złożonym oświadczeniu.  

11. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta 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.) W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa 

rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

12. Do dochodów, o których mowa w ust. 8, nie wlicza się dochodów tego z rodziców, który 

wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do alimentów na rzecz 

doktoranta. 

13. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo 

odpowiednio Komisja stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, o których 

mowa w § 1 ust. 11, mogą  zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy 

społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób  

i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu. 

14. W przypadku niedostarczenia przez studenta opinii, o której mowa w ust.13 kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej albo wydziałowa komisja stypendialna lub odwoławcza 

komisja stypendialna mogą wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

15. Wyszczególnienie dochodów do celów ustalenia wysokości stypendium oraz wykaz 

dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

zawiera załącznik Nr 1. 



16. Doktorant 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. Wzór wniosku zawiera załącznik Nr 4. 

17. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 17, może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z 

niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub obiekcie 

innym niż dom studencki.  

Do wniosku doktorant zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający tymczasowe 

zameldowanie doktoranta oraz niepracującego małżonka lub dziecka doktoranta w 

miejscu tymczasowego pobytu lub oświadczenie doktoranta, poświadczone przez osobę 

fizyczną wynajmującą lokal, o zamieszkaniu w danym lokalu. 

18. W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny doktoranta uległa zmianie na skutek 

utraty, zmniejszenia lub uzyskania dochodu przez doktoranta lub członka jego rodziny, 

do wniosku o ustalenie prawa do stypendium doktorant zobowiązany jest dołączyć 

zaświadczenie o wysokości aktualnego dochodu, a pozostałe dokumenty powinny być 

identyczne jak przy ustalaniu dochodu w przypadku składania pierwszego wniosku. 

Doktorant zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Dział Rekrutacji i Spraw 

Studenckich w terminie miesiąca od zaistniałych zmian. 

19. Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium socjalnego i stypendium 

specjalnego, jeżeli: 

1) ukończył studia doktoranckie przed terminem określonym w planie studiów; 

2) został skreślony z listy doktorantów; 

3) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych, w tym przypadku 

wypłacone dotąd stypendium podlega zwrotowi. 

20. Doktorant zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej  

w okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programu wymiany 

doktorantów. 

 

21. W przypadku braków formalnych wniosku uniemożliwiających jego rozpoznanie 

Wydziałowa Komisja Stypendialna wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.(wzór wezwania zawiera zał. Nr 7) 

 

 

 

§ 3 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant  

z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 



2. Wnioski w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po 

uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej logując się  

w programie USOSweb na stronie (www.usosweb.ukw.edu.pl). 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego zawiera załącznik Nr 5.  

3. Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych mogą być złożone w 

Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przekazuje wniosek 

wraz z dokumentacją do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich. 

4. Ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy przedłożyć orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,  

z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające  

i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do 

jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  

w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 

1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności. 

5. Przyjmuje się trzy stopnie niepełnosprawności: 

1) znaczny (równoznaczny z orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej); 

2) umiarkowany (równoznaczny z orzeczeniem o zaliczeniu do  II grupy inwalidzkiej); 

3) lekki (równoznaczny z orzeczeniem o zaliczeniu do III grupy inwalidzkiej). 

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy 
po tym dniu),jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z 
orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

6. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są 

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o  Niepełnosprawności, a o niezdolności do pracy 

orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki 

lub zgodnie z datą ważności orzeczenia (doktorant zobowiązany jest ponownie złożyć 

wniosek w wersji papierowej z aktualnie obowiązującym orzeczeniem). 

8. Decyzje o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wydawane są 

na 9 miesięcy lub do momentu ważności orzeczenia. 

9. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie 

trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest 

przyznawane wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości 

wyrównania za poprzednie miesiące. 

 

 

 

http://www.usosweb.ukw.edu.pl/


§ 4 

Stypendium  dla najlepszych doktorantów 

1. Uprawnionymi do stypendium dla najlepszych doktorantów są doktoranci, którzy 

osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,00, a w przypadku nowoprzyjętych, którzy  

w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali od 16 do 20 punktów. 

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: 

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

dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (bardzo dobre wyniki to w od 16 do 20 

punktów); 

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. 

3. Wzór wniosku o stypendium dla najlepszego doktoranta zawiera załącznik Nr 2. 

4. Wnioski, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, oceniane są metodą 

punktową, tj. za każde uznane osiągnięcie, przyznawana jest określona liczba punktów. 

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności uwzględnia 

się doktorantów z wyższą średnią ocen, a następnie doktorantów, którzy uzyskali punkty 

za postępy w pracy doktorskiej oraz wykazali się zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 

 

 

§ 5 

Zapomogi 

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

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna na wniosek doktoranta. Wzór 

wniosku zawiera załącznik Nr 6. 

3. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez doktoranta, bezpośrednio po 

zaistnieniu sytuacji uzasadniającej przyznanie zapomogi, nie później jednak niż do  

3 miesięcy od ustania przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku wraz, z jego 

uzasadnieniem. 

4. Doktorant może ubiegać się o zapomogę w następujących przypadkach: 

1) nieszczęśliwego wypadku; 

2) choroby doktoranta lub członków jego najbliższej rodziny; 

3) śmierci członka rodziny zobowiązanego do alimentacji oraz rodzeństwa,  

z którymi doktorant pozostawał we wspólnym gospodarstwie; 



4) innych nagłych zdarzeń losowych. 

5. Doktorant ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę 

wniosku. 

6. Udokumentowaniem wniosku o przyznanie zapomogi są: 

1) dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego; 

2) zaświadczenia lekarskie; 

3) zaświadczenia policji; 

4) zaświadczenia innych instytucji lub urzędów potwierdzające okoliczności opisane 

we wniosku. 

7. Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

8. Doktorant może otrzymać zapomogę tylko raz z tego samego powodu. 

9. Wysokość zapomogi nie może być wyższa niż 50% najniższego wynagrodzenia asystenta 

w miesiącu poprzedzającym przyznanie zapomogi, ustalonego  

w przepisach o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

 

§ 6 

Zakwaterowanie w Domu Studenta 

1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenckim przysługuje doktorantowi 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, któremu codzienny dojazd do uczelni 

uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w 

trudnej sytuacji materialnej. 

2. Doktorant ubiegający się o miejsce w domu studenta powinien złożyć pełną 

dokumentację, niezbędną do wyliczenia miesięcznego dochodu na jedną osobę  

w rodzinie. Sposób dokumentowania dochodów określa załącznik Nr 1. 

3. W terminie do 20 maja danego roku akademickiego Kierownik Domu Studenta podaje do 

publicznej wiadomości termin i sposób składania wniosków o miejsce w Domu Studenta.  

4. W przypadku, gdy złożonych wniosków  w uczelni  jest mniej niż miejsc – miejsce 

otrzymuje każdy wnioskodawca bez konieczności uzupełniania dokumentacji  

o dochodach. 

5. Miejsce w Domu Studenta jest przyznawane na okres 9 miesięcy. 

6. Szczegółowe zasady kwaterowania, prawa i obowiązki mieszkańca Domu Studenta 

reguluje Regulamin Domu Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wypłata świadczeń pomocy materialnej , o których mowa w § 1 ust. 1 odbywa się 

przelewem na osobisty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 



2. Do decyzji podjętych przez wydziałowe komisje stypendialne i odwoławczą komisję 

stypendialną stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 

 
 

Przewodniczący                                                                                                           Rektor 

Uczelnianej Rady Doktorantów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
         ZAŁĄCZNIK NR 1 

    

A.  ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE    

 DOKTORANTA 

I. PODSTAWOWE DEFINICJE 
a) dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny, 

b) dochód członka rodziny – przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o przyznanie stypendium, 

c) rodzina – przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:  

-   doktoranta,  

- małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta 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,  

- rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta 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, 

d) osoba ucząca się – osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku     

z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do 

alimentów z ich strony, 

e) dziecko – dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się 

postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, 

f) dziecko niepełnosprawne – dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym  

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 

g) emerytury i renty – 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, 

ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, 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 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 obszarów wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, 

h) opiekun faktyczny dziecka- osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu 

rodzinnego o przysposobienie dziecka, 

i) opiekun prawny dziecka – osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.), 

j) osoba samotnie wychowująca dziecko – panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem, 

k) gospodarstwo rolne ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. 

2006 Nr 136 poz. 969)  obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 



stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej, 

l) instytucja zapewniająca 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, 

m) zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – oznacza 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, 

n) szkoła – oznacza 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, 

o) szkoła wyższa – uczelnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium 

pracowników służb społecznych, 

p) lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 

 niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 częściową niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego orzeczoną na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

 posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów, 

q) umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

 niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

 posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

r) znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

 niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

 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, 

 posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

 niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznych 

rolników. 

 

II. USTALENIE SKŁADU RODZINY 
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia 

się dochody osiągane przez: 

a. doktoranta, 

b. małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta 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, 

c. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta 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. 



W przypadku gdy doktorant spełnia wskazane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 179 ust. 6) warunki do 

uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych w pkt. c, a jedynie dochody 

własne doktoranta, jego małżonka i dzieci. 

W związku z tym, iż powyższy katalog jest wyczerpujący, uczelnia nawet w wyjątkowych przypadkach nie może 

uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej doktoranta. 

         Do składu rodziny nie wlicza się m. in.: 

 babci, dziadka doktoranta, dalszych krewnych, 

 rodziców małżonka doktoranta, 

 konkubenta doktoranta lub konkubenta rodziny, 

 członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. m.in. w domu pomocy 

społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej 

nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie, seminarium duchownym, 

 dziecka, którego rodzic doktoranta lub doktorant jest opiekunem prawnym, 

 rodzeństwa lub dziecka doktoranta w wieku powyżej 26 lat, chyba że legitymuje się orzeczeniem  

o niepełnosprawności, 

 członka rodziny doktoranta, który zaginął, po przedstawieniu przez doktoranta zaświadczenia właściwej w tej 

sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny doktoranta. 

 

III. SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA DOKTORANTA 

11. Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby ,o których 

mowa ust. 9  pkt 1-3 

1) Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 

c)  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1i 2, jest wyższy lub równy 1,15    sumy kwot 

określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o  świadczeniach rodzinnych. 

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  

z rodzicami bądź jednym z nich. 

2)w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w 

złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 

a) ukończył 26 rok życia 

b) pozostaje w związku małżeńskim  

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w pkt. c 

Za stałe źródło dochodu uznaje się nieprzerwane źródło dochodów w roku  poprzedzającym złożenie wniosku  

o przyznanie świadczenia. Za źródło stałego dochodu doktoranta lub małżonka doktoranta może być uznane wynagrodzenie z 

tytułu umowy o pracę, a także  renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, 

umowy o dzieło. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na doktorancie. Może on 

udokumentować powyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, 

o dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty itp. W przypadku jeśli doktorant 

wychowywał się w rodzinie zastępczej lub Domu Dziecka to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów 

stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane. 

 

IV. DOCHODY 

W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie doktoranta sumuje się wszystkie dochody podlegające  

i niepodlegające opodatkowaniu uzyskane przez doktoranta i jego rodzinę w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 

akademicki, w którym doktorant składa wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Wnioskodawca ma 

obowiązek wykazania dochodu wszystkich pełnoletnich członków rodziny (także swojego). 

 

Do dochodu wliczane są – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 

 

1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b ,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku 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 niezaliczane do  

kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne; 



2. 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; 

3. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.: 

a. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

b. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych  

w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

c. 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, 

d. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach  

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

e. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

f. 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, 

g. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymane 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, 

h. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisach  

o systemie ubezpieczeń społecznych, 

i. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzących 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, 

j. należności ze stosunku pracy lub 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.), 

k. 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, 

l. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu obliczone na 

okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

m. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

n. alimenty na rzecz dzieci, 

o. 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 sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane 

uczniom lub studentom z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

 świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie 

przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy 

strukturalnych UE, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA, umów 



międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych), 

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 świadczeń, o których mowa w art. 173 a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

p. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby 

wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

q. 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, 

r. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), 

s. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej 

strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

t. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji  

i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

u. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2003-2006, 

v. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

w. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

x. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczpospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 

obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, 

y. 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 

Obszarów Wiejskich, 

z. zaliczkę alimentacyjną określoną  w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej oraz świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów. 

Do dochodów rodziny doktoranta nie są wliczane: 
1. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wskazane w katalogu dochodów 

wymienionych powyżej w punkcie 3 – będą to np.: 

 świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze w tym 

zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, 

 świadczenia z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, 

okresowe, celowe itd.),  

 dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

2. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy  

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

3. Stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych UE, niepodlegających 

zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA, umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych. 

4. Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty. 

5. Świadczenia, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym. 

6. Dochody dziecka pozostającego pod opieką prawną rodzica studenta lub studenta. 

7. Dochody członka rodziny studenta, który został uznany za osobę zaginioną (po przedstawieniu przez studenta 

zaświadczenia właściwej w tej sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta). 

 



V. PODSTAWOWE ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W 

ZALEŻNOŚCI OD JEGO RODZAJU 
1. Dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku od osób fizycznych 

Dochód członka rodziny obliczany jest przez odjęcie od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu): 

 należnego podatku dochodowego, 

 składek na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu, 

 składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

Wnioskodawca ma obowiązek wykazania dochodu wszystkich pełnoletnich członków rodziny (zaświadczenie  

z Urzędu Skarbowego) oraz przedstawić zaświadczenia (oświadczenia) zawierające informacje o wysokości składek  

na ubezpieczenia zdrowotne członków rodziny. 

2. Dochody z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów 

ewidencjonowanych lub kartą podatkową 

Za dochód przyjmuje się kwotę dochodu zadeklarowaną przez wnioskodawcę w oświadczeniu. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu najmu lub dzierżawy – dochód zadeklarowany powinien uwzględniać 

zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy. 

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągany przez osoby fizyczne, osiągała również dochody 

podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e 

ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku od osób fizycznych (np. z tytułu pobierania świadczeń w razie choroby  

i macierzyństwa), to dochody te sumuje się. 

3. Dochody z gospodarstwa rolnego 

 

a. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje 

się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). 

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych – dochody te 

sumuje się. 

b. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego do powierzchni gospodarstwa stanowiącego 

podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem: 

 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 – na 

podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  

o ubezpieczeniu społecznym rolników (jest to umowa pisemna zawarta na co najmniej na 10 lat i zgłoszona do 

ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem umów zawartych z osobami najbliższymi, o których mowa  

w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz w razie 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; 

 Gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – na podstawie 

umowy zawartej w formie aktu notarialnego, 

 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 oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

c. Ustalając dochód rodziny uzyskany: 

 przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych  

w punkcie b, 

 z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego – dochód  

z dzierżawy pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

d. Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, nastąpiło przekazanie gospodarstwa 

rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta za ten rok należy 

uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiąc przed przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę 

strukturalną za pozostałe miesiące roku. 

e. Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych  

w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 



f. Członkowie rodziny doktoranta tj. domownicy lub rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w 

KRUS, zobowiązani są do złożenia oświadczenia, czy w roku, z którego dokumentuje się dochody uzyskali 

zasiłki chorobowe z tego tytułu. Osoby posiadające ubezpieczenie w KRUS zobowiązane są do złożenia 

zaświadczenia potwierdzającego to ubezpieczenie oraz fakt pobierania lub nie pobierania zasiłków 

chorobowych z tego tytułu. 

g. Gdy powierzchnia gruntów rolnych nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego (tj. nie może być uznana za 

gospodarstwo rolne) wówczas dochodu nie ustala się. 

4.  Świadczenia alimentacyjne 

Do dochodów rodziny doktoranta wlicza się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, 

dpktoranta lub innego członka jego rodziny. 

a. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w 

wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem – do 

dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do stypendium wlicza się alimenty: 

  gdy kwota otrzymywanych alimentów jest niższa – wlicza się wówczas alimenty  

w otrzymywanej wysokości, 

  gdy kwota otrzymywanych alimentów jest wyższa – przyjmuje się kwotę podaną w przekazach lub 

przelewach, albo na podstawie zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów, jeżeli jest prowadzona egzekucja komornicza, albo na podstawie oświadczenia 

uprawnionego. 

b. W przypadku braku możliwości egzekucji alimentów, student lub członek jego rodziny może zwrócić się z 

wnioskiem do Funduszu Alimentacyjnego o przyznanie i wypłatę świadczenia z Funduszu. Dochody  

z Funduszu Alimentacyjnego są nieopodatkowane i wliczane są do dochodu rodziny studenta. Jeżeli student 

lub członek jego rodziny zwrócił się z wnioskiem o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ale jeszcze ich 

nie otrzymuje, uwzględnia się zaświadczenie komornika o całkowitej niemożności egzekucji alimentów 

(wówczas przyjmuje się dochód zero). 

c. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny studenta odejmuje się od dochodu rodziny 

studenta (na podstawie kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopii odpisu protokołu zawierającego 

treść ugody sądowej oraz przekazów lub przelewów pieniężnych). 

5. Dochody uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 

a. Jeżeli członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia 

na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego 

dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa 

do świadczeń pomocy materialnej. 

b. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dochód, którego nie 

osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, 

przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, 

w którym uzyskał dochód. 

 

6. Dochód utracony i dochód uzyskany 

Zarówno utrata dochodu jak i uzyskanie musi być uwzględnione w dochodzie, na podstawie którego ustala 

się prawo do stypendium socjalnego. 

Dochód utracony Dochód uzyskany 

Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego Zakończenie urlopu wychowawczego 

Utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z 

wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o 

dzieło 

Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z 

wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o 

dzieło 

Utrata 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 

Uzyskanie 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 

Wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej Rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej 

Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego 

lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia 

rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej 



Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku 

ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń 

 

 

Powyższy katalog dochodów utraconych i uzyskanych (określony w ustawie o świadczeniach rodzinnych) jest zamknięty. Wobec 

tego nie stanowi dochodu utraconego lub uzyskanego np.: 

 zmiana warunków zatrudnienia (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia, 

zmniejszenie wymiaru etatu), 

 przebywanie członka rodziny na urlopie bezpłatnym, 

 zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup). 

a. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna 

prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o przyznanie stypendium, lub 

po tym roku – ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

    W razie utraty dochodu prawo do świadczeń pomocy materialnej ustala się od pierwszego miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku(np. utrata dochodu 

nastąpiła w styczniu, prawo do stypendium przysługuje od lutego) 

b. W przypadku uzyskania dochodu rozróżniamy dwie sytuacje: 

 uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się  

o przyznanie stypendium, wówczas uzyskany w tym roku dochód dzielił się przez liczbę miesięcy, w których dochód 

został osiągnięty, pod warunkiem, że dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń, 

 uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się  

o przyznanie stypendium, dochód ustala się na podstawie dochodu 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 świadczenia. 

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń pomocy materialnej, świadczenia nie 

przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany  

(np. uzyskanie dochodu nastąpiło od marca, stypendium nie przysługuje od maja). 

B. WYMAGANE DOKUMENTY 

Doktorant ubiegający się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości winien 

złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 
Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków jego rodziny: 

a) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach doktoranta i członków jego rodziny podlegających 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku 
zawierające informacje o: 

 dochodzie (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy), 

 składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

 należnym podatku. 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie 

uzyskała bądź nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa). 

b) zaświadczenia z ZUS członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. To zaświadczenie są zobowiązane złożyć tylko osoby, które  
w zaświadczeniu z urzędu skarbowego za dany rok miały wykazany dochód. 

c) oświadczenia doktoranta i członków jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. 

W tym przypadku należy do każdego oświadczenia dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości 

należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie i decyzję  

o wysokości karty podatkowej w danym roku albo oświadczenie i kopię PIT–28 za dany rok . Studenci i członkowie ich rodziny, 

którzy składają taki dokument zobowiązani są również do złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dotyczącego rozliczenia 



się z US podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c  

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

d) oświadczenia doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanych w roku kalendarzowym 

poprzedzającym złożenie wniosku dochodów nieopodatkowanych . Jednakże do dochodów nieopodatkowanych rodziny 

doktoranta nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom i doktorantom na podstawie ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz stypendiów, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 

e) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o trudnej sytuacji materialnej.  

Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium 

socjalnego: 

a) dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa lub dzieci doktoranta, 

b) zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa lub dzieci doktoranta do szkoły lub szkoły wyższej, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  

d) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przypadku 

bezrobotnych rodziców. 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkania w obiekcie innym niż Dom Studencki: 

a) tytuł prawny do korzystania z lokalu, 

b) dokument potwierdzający zameldowanie w danym lokalu, 

c) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego małżonka, 

d) akt urodzenia dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 
IMIĘ: 

NAZWISKO: 

WYDZIAŁ: 
KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ: 

NR ALBUMU: 

ROK STUDIÓW: 
ROK AKADEMICKI: 

TEL.  KONTAKTOWY: 

 
Proszę o przekazywanie stypendium dla najlepszych doktorantów na osobisty rachunek bankowy o numerze: 

                          

 

Wnoszę o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów: 

I Na pierwszym roku studiów doktoranckich 

- za bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym               

 …………………………………….. 
przy czym: bardzo dobre wyniki to punkty 16-20  - 4 pkt.                                          Liczba punktów 

     
Należy załączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia doktoranckie 

                                                                                                                          
II Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich  

W roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 
a) doktorant uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich  …………………………………………… - uzyskał średnią ocen; 

przy czym 4,00 – 4,20  pkt.   2 

      4,21- 4,40    pkt.  4 

      4,41- 4,60    pkt.  6 

                   4,61- 4,80    pkt.  8 

                   4,81 – 5,00 pkt.  10 

      Potwierdzone przez odpowiedni dziekanat 
 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej 

1. opinia  opiekuna naukowego lub promotora o przebiegu przygotowywania rozprawy 

doktorskiej kończąca się jednoznaczną oceną: 

             dobra – 2 pkt. 

bardzo dobra – 3 pkt. 

2. wszczęty przewód doktorski – 5 pkt. 

Należy załączyć zaświadczenie o otwarciu przewodu i można to uczynić tylko raz w czasie toku studiów 

3. realizacja projektu badawczego w ramach przygotowywania pracy doktorskiej : 

- w ramach środków na badania własne -4 pkt. 

- w ramach środków na projekty zewnętrzne- 10 pkt. 
 Należy załączyć zaświadczenie z Działu Nauki 

 
4. Wydane drukiem publikacje recenzowane (za miniony rok akademicki): 

- monografia autorska – 10 punktów, 



- redakcja monografii – 5 punktów, 

- artykuł w czasopiśmie naukowym w języku obcym – 5 punktów, 

- artykuł w czasopiśmie naukowym w języku polskim – 3 punktów, 

- artykuł w pracy zbiorowej : 

     w  języku polskim – 1 pkt; 

        w języku obcym – 2 pkt. 

           Należy dołączyć kserokopię okładki, strony redakcyjnej i spisu treści. 
 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy dydaktycznej: 

uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych- 1 pkt; 

prowadzenie zajęć dydaktycznych- 2 pkt. 

Należy dołączyć kserokopię odpowiedniej strony z indeksu,  zaświadczenie podpisane przez Kierownika 

Studiów , Opiekuna Studiów lub Dyrektora Instytutu. 

Oświadczenie ubiegającego się o stypendium dla najlepszych doktorantów: 
1. Zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2. Nie ubiegam się o przyznanie ani nie pobieram stypendium dla najlepszych doktorantów na innym kierunku. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego danych osobowych zawartych we wniosku 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

Data…………………………….                                                   Podpis doktoranta 

…………………………………………… 
 

 

 

……………………………………………………. 

Uzyskana liczba punktów ogółem 

 

 

...................................................... 

Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
………………………………………….     Bydgoszcz, ………………………………. 
 Imię i nazwisko 

 
program:     ……………………………………………..    email: …………………………. 
etap:         ……………………………………………… 
rodzaj:        ………………………………………………    numer indeksu: …………. 
tryb:        …………………………………………….. 
telefon:   stacjonarny:  ……………………………. 
    Komórkowy: ……………………………. 
adres:       .……………………………………………… 
konto:        ………………………………………………. 
 
 

            Komisja Stypendialna 
                   Wydział  …………………………………. 
             Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 
 

Wniosek o  stypendium socjalne na rok akademicki …………….. 
 
 
 
Uprzejmie proszę o przyznanie pomocy materialnej: stypendium socjalne 
Dochód netto na członka mojej rodziny wynosi: ……….. zł. 
 
Załączniki: 
 
1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej (wydruk z USOSweba 
    wniosku Deklaracja programu) 
2. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOSweba wniosku Oświadczenie o Dochodach) 
3.  …………………………………………………………………… 
 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie 
załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej 
we wspólnym gospodarstwie domowym, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego danych osobowych zawartych we wniosku. 

 
 
 
Bydgoszcz,……………………………….    …………………………………………… 
         Podpis doktoranta 

 

 

 



          ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
………………………………………….     Bydgoszcz, ………………………………. 
 Imię i nazwisko 

 
program:     ……………………………………………..    email: …………………………. 
etap:         ……………………………………………… 
rodzaj:        ………………………………………………    numer indeksu: …………. 
tryb:        …………………………………………….. 
telefon:   stacjonarny:  ……………………………. 
    Komórkowy: ……………………………. 
adres:       .……………………………………………… 
konto:        ………………………………………………. 
 
 

            Komisja Stypendialna 
                   Wydział  …………………………………. 
             Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 
 

Wniosek o  stypendium socjalne na rok akademicki …………….. 
 
 
 
Uprzejmie proszę o przyznanie pomocy materialnej: stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z 
tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 
Dochód netto na członka mojej rodziny wynosi: ……….. zł. 
 
Załączniki: 
 
1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej (wydruk z USOSweba 
    wniosku Deklaracja programu) 
2. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOSweba wniosku Oświadczenie o Dochodach) 
3.  …………………………………………………………………… 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie 
załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej 
we wspólnym gospodarstwie domowym, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego danych osobowych zawartych we wniosku. 

 
 
 
Bydgoszcz,……………………………….    …………………………………………… 
         Podpis doktoranta 

 

 

 



          ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
        Bydgoszcz, ………………………………. 
 
 
program:     ……………………………………………..    email: …………………………. 
etap:         ……………………………………………… 
rodzaj:        ………………………………………………    numer indeksu: …………. 
tryb:        …………………………………………….. 
telefon:   stacjonarny:  ……………………………. 
    Komórkowy: ……………………………. 
adres:       .……………………………………………… 
konto:        ………………………………………………. 
 

            Komisja Stypendialna 
                   Wydział  …………………………………. 
             Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 
 

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych na rok akademicki …………….. 

 
 
 
Proszę o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 
Mam orzeczony stopień niepełnosprawności: …………………………….. 
Orzeczenie ………………. jest ważne od dnia ………………………….. 
 
 
Do wniosku dołączam następujące załączniki: 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie 
załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej 
we wspólnym gospodarstwie domowym, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego danych osobowych zawartych we wniosku. 

 
 
 
Bydgoszcz,……………………………….    …………………………………………… 
         Podpis doktoranta 

 

 

 

 



          ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
        Bydgoszcz, ………………………………. 
 
 
program:     ……………………………………………..    email: …………………………. 
etap:         ……………………………………………… 
rodzaj:        ………………………………………………    numer indeksu: …………. 
tryb:        …………………………………………….. 
telefon:   stacjonarny:  ……………………………. 
    Komórkowy: ……………………………. 
adres:       .……………………………………………… 
konto:        ………………………………………………. 
 

            Komisja Stypendialna 
                   Wydział  …………………………………. 
             Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 
 

Wniosek o przyznanie zapomogi 
 
Uprzejmie proszę o przyznanie zapomogi w wysokości …………… zł 
z powodu: …………………………………………………………………………………….. 
Dochód netto na członka mojej rodziny wynosi: …………………….. zł. 
 
UZASADNIENIE WNIOSKU: 
…………………………………………………………………… 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej (wydruk z USOSweba wniosku 
Deklaracja programu) 
2. Oświadczenie o dochodach ( wydruk z USOSweba wniosku Oświadczenie o Dochodach) 
3. ………………………………………….. 
 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że wszystkie 
załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej 
we wspólnym gospodarstwie domowym, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego danych osobowych zawartych we wniosku. 

 
 
 
Bydgoszcz,……………………………….    …………………………………………… 
         Podpis doktoranta 

 

 



          ZAŁĄCZNIK NR 7 

        

      Bydgoszcz, dnia…………………20…..r. 

 

      

WEZWANIE  

 

 Działając na zasadzie art.64 § 2 KPA (Dz. U z 2013 r., poz.267) wzywam do usunięcia 

braków we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego  w roku 

akademickim………………………….. poprzez dostarczenie następujących dokumentów: 
1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………. 

4. …………………………………………………….. 

Nieusunięcie w/w braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 

      

 …………………………………………… 

 

Pismo doręczono w dniu………………………………. 

 

      

 ……………………………………………….. 

       Podpis doktoranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



         ZAŁĄCZNIK NR 8 

   

                      
 Bydgoszcz…………………….. 

 

………………………………………………………         
Imię i nazwisko studenta     

 

   

 
    Komisja Stypendialna 

       Wydział ………………………………. 
    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 
 
 
 

 
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej  

niż jednym kierunku na rok akademickim………………………………  
 
 
 
 

Ja,………………………………………. oświadczam, że nie będę pobierał/a świadczeń pomocy materialnej na innym 
kierunku niż ……………………………. . Oświadczam również, że nie będę pobierał/a świadczeń pomocy materialnej na 
innej uczelni niż Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

 

 

         ……………………….. 
                podpis doktoranta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


