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Zarządzenie numer 3/2014 

Dyrektora Instytutu Biocybernetyki i In żynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej 
Akademii Nauk z dnia 10 stycznia 2014 roku 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów  
 
Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz.U. z 
2012 r. poz. 572 z późn. zm.), w porozumieniu z Samorządem Doktorantów, zarządza się, co 
następuje: 

 

§ 1  

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza 
Polskiej Akademii Nauk, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
__________________ 
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Regulamin  
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

Instytutu Biocybernetyki i In żynierii Biomedycznej  
im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów (dalej „Regulamin”) określa rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk 
(dalej „Instytut”), kryteria i tryb ich przyznawania. 

2. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów przyznaje się ze środków funduszu pomocy 
materialnej dla doktorantów, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm, zwanej dalej „ustawą Prawo o 
szkolnictwie wyższym”).  

3. Doktorant może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w formie:  
1) stypendium socjalnego;  
2) zapomogi; 
3) stypendium dla najlepszych doktorantów;  
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

4. Świadczeniem pomocy materialnej dla doktorantów ze środków budżetu państwa jest również 
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Zasady 
przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy.  

5. Świadczenia pomocy materialnej może otrzymać uczestnik studiów doktoranckich, który spełnia 
warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w niniejszym Regulaminie.  

6. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów doktoranckich może 
otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomogę i stypendium ministra za wybitne 
osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów doktoranckich. 
Doktorant jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy 
materialnej na więcej niż jednym kierunku. 

7. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 
niniejszego paragrafu, nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.  

8. W przypadku, gdy suma stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów 
przekroczyłaby kwotę, o której mowa w ust. 7, wówczas obniża się wysokość stypendium dla 
najlepszych doktorantów do ww. kwoty. Doktorant może jednak złożyć Komisji Stypendialnej 
wniosek o obniżenie mu kwoty stypendium socjalnego. 

9. Świadczenia pomocy materialnej, za wyjątkiem zapomogi, przyznawane są na rok akademicki. 
Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 3–4, przyznawane są na okres 
9 miesięcy.  

10. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc, z zastrzeżeniem, że stypendia za 
październik mogą być wypłacone w listopadzie. 

11. Dyrektor Instytutu w uzgodnieniu z samorządem doktorantów ustala co rocznie:  
1) termin składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej; 
2)  wysokość poszczególnych świadczeń pomocy materialnej;  
3) podział środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów. 

12. W okresie urlopu przyznanego z przyczyn losowych lub osobistych doktorant nie otrzymuje 
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świadczeń pomocy materialnej, począwszy od następnego miesiąca po rozpoczęciu urlopu, za 
wyjątkiem stypendium dla najlepszych doktorantów.  

13. Doktoranci skierowani przez Instytut na studia doktoranckie do innej placówki w kraju lub 
zagranicą w ramach umów lub programów wymiany doktoranckiej, mogą ubiegać się o 
świadczenia pomocy materialnej za zasadach ogólnych.  

14. Doktorant, który po przyznaniu mu świadczeń jest skierowany na studia o których mowa w ust. 
13, nie traci prawa do pobierania tego świadczenia.  

15. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się 
wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

16. Doktorant, który ukończył studia doktoranckie przed terminem, określonym w planie studiów 
traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4– od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nadanie stopnia doktora.  

17. Stypendium dla najlepszych doktorantów w sytuacji, o której mowa w ust. 16, za okres pozostały 
do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się w wysokości stanowiącej iloczyn 
kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony 
okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż sześć miesięcy. 

18. Nienależnie pobrane przez doktoranta świadczenia podlegają zwrotowi na rachunek funduszu 
pomocy materialnej pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

19. Świadczenia pomocy materialnej są wypłacane przelewem, na konto bankowe doktoranta podane 
we wniosku. 

20. Doktorant, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian co do okoliczności, które były podstawą 
przyznania mu stypendium socjalnego, w tym w szczególności: 
− zmiany stanu cywilnego, 
− zmiany liczebności osób, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie, 
− zmian w zakresie uzyskania nowych, stałych dochodów,  
− zmian w dochodach rodziny, 

zobowiązany jest poinformować o tym, w formie pisemnej Komisję Stypendialną 
Doktorantów. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity z dnia 9 października 2000 r., Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm).  

 
§ 2 

STYPENDIUM SOCJALNE 
 

1. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek doktoranta znajdującego się w trudnej sytuacji 
materialnej. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. 

2. Do wniosku doktorant załącza dokumenty potwierdzające jego sytuacje materialną. Wykaz 
dokumentów określa załącznik numer 2 do Regulaminu. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu albo Komisja Stypendialna Doktorantów, 
mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za 
ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, jak również innych dokumentów 
niewymienionych w załączniku 2 do Regulaminu i uwzględnić je w postępowaniu. 

4. Stypendium socjalne jest przyznawane od następnego miesiąca po dacie złożenia kompletnego 
wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów. 

5. O stypendium socjalne może się ubiegać doktorant, którego dochód na jedną osobę w rodzinie nie 
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przekracza kwoty ustalonej przez Dyrektora Instytutu w porozumieniu z samorządem 
doktorantów. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o 
stypendium socjalne, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. 
zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. 
zm). 

6. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 
socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

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

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia 
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 
bez względu na wiek; 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia 
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 
bez względu na wiek. 

7. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka rodziny doktoranta.  

8. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o 
stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten 
ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z 
gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.  

9. Miesięczną wysokość dochodu doktorant wylicza na zasadach określonych w art. 179 ust. 5 w 
związku z art. 199 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jak również zasadach dotyczących obliczania wysokości 
dochodu zawartych w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu. 

10. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące 
warunki:  

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;  
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;  
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 

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

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź 
jednym z nich.  

11. Doktorant studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu 
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Instytutu uniemożliwia lub w znacznym 
stopniu utrudnia studiowanie może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z 
tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

12. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może również otrzymać doktorant studiów 
stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji, z tytułu zamieszkania z niepracującym 
małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 
studencki.  
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13. Doktorant studiów stacjonarnych zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki, może 
otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości pod warunkiem przedłożenia 
Instytutowi umowy najmu lub użyczenia.  

14. Doktorant ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dołącza do wniosku 
zaświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim. 

15. Decyzja o prawie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wygasa, w przypadku: 
− utraty miejsca w domu studenckim lub rezygnacji doktoranta, jego małżonka lub dziecka 

z zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, 
− podjęcia pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z doktorantem jako małżonek 

niepracujący. 
O zdarzeniach tych, doktorant zobowiązany jest poinformować Komisję Stypendialną 
Doktorantów w terminie 7 dni pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 
§ 3 

ZAPOMOGA  
1 Zapomoga może być przyznana na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do 
Regulaminu. Do wniosku doktorant załącza dokumenty potwierdzające jego sytuacje materialną. 
Wykaz dokumentów określa załącznik numer 2 do Regulaminu. 

2 Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktorantów.  
3 Do zdarzeń, które uzasadniają wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi, należą w 

szczególności: ciężka choroba doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć członka 
najbliższej rodziny, urodzenie lub przysposobienie dzieci, pożar oraz powódź. 

4 Zdarzenia stanowiące podstawę ubiegania się o zapomogę należy udokumentować. 
5 Zapomoga może być przyznana nie więcej niż 2 razy w roku akademickim. 
6 W związku z tym samym zdarzeniem, doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę w danym 

roku akademickim. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów, może 
otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym kierunku studiów.  
 

§ 4 
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 

 
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na pierwszym roku studiów 

doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

2. Listę rankingową doktorantów pierwszego roku studiów, ustala się biorąc pod uwagę punkty 
zdobyte podczas postępowania rekrutacyjnego, według następujących kryteriów: 
a) za średnią ze studiów I i II stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich: 1-5 punktów,  
b) za wiedzę ogólną: 1-5 punktów,  
c) za publikacje naukowe – prace opublikowane lub przyjęte do druku, zgodnie z aktualnym 

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawie wykazu czasopism 
naukowych (ilość punktów wskazana w Komunikacie). 

3. Doktorant, którego nazwisko znalazło się na liście rankingowej, może złożyć wniosek, którego 
wzór stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzającymi 
publikacje bądź przyjęcie do druku publikacji naukowej, w terminie wskazanym przez Dyrektora 
Instytutu, zgodnie z § 1 ust 11 Regulaminu. 

4. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na drugim roku i kolejnych latach 
studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie 
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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 w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,  
c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, 
d) zaliczył bezwarunkowo poprzedni rok studiów doktoranckich w terminie. 

5. Doktorant, który ubiega się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim 
roku i kolejnych latach studiów doktoranckich powinien złożyć Kierownikowi Studiów 
Doktoranckich:  

a) wniosek, którego wzór stanowi załącznik numer 5 do Regulaminu, zawierający opinię 
promotora/opiekuna naukowego, w terminie wskazanym przez Dyrektora Instytutu, 
zgodnie z § 1 ust 11 Regulaminu, 

b) indeks wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich za dany rok 
akademicki, 

c) dokumenty potwierdzające publikacje, czynny udział w konferencjach oraz seminariach 
naukowych, przyznane granty oraz inne wskazane we wniosku osiągnięcia. 

6. Za bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów w poprzednim 
roku, rozumie się średnią ocen nie niższą niż 4,00, która jest średnią arytmetyczną obliczoną z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Przez postępy w pracy naukowej należy rozumieć:  
− publikację co najmniej jednego artykułu naukowego (recenzowanego), 
− czynny udział w co najmniej jednej konferencji/seminarium naukowym. 

8. Kryteria oceny postępów w pracy naukowej są następujące : 
a) publikacje, monografie – za każdy tekst opublikowany bądź przyjęty do druku: ilość punktów 

przyznawana zgodnie z aktualnym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 
sprawie wykazu czasopism naukowych, 

b) udział w konferencjach naukowych – za każdą konferencję, na której został wygłoszony 
referat – 1 punkt, za wygłoszenie referatu na konferencji obcojęzycznej  – 3 punkty, 

c) za uzyskany grant – 5 punktów za każdy grant pozyskany przez doktoranta, 
d) odbyty staż krajowy – 2 punkty, 
e) odbyty staż zagraniczny – 3 punkty, 
f) otwarty przewód doktorski - 10 punktów, 
g) stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej – zaawansowany – 3 punkty, średnio 

zaawansowany – 2 punkty, małe postępy – 1 punkt, 
h) zaangażowanie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej  – 1 – 3 punktów, 
i) średnia z ocen z poprzedniego roku akademickiego– do 5 punktów, 
j) inne osiągnięcia – 1 punkt za każde osiągniecie. 

9. Postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej ocenia się na podstawie opinii 
promotora/opiekuna naukowego, zawierającej informację o zaawansowaniu prac nad rozprawą 
doktorską w stosunku do poprzedniego roku studiów. 

10. Dyrektor Instytutu ustala wysokość stypendiów dla najlepszych doktorantów w ramach środków 
posiadanych na ten cel. 

 
 

§ 5 
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu 
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niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.  
2. Wzór wniosku stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. Do wniosku doktorant załącza 

dokumenty potwierdzające jego sytuacje materialną. Wykaz dokumentów określa załącznik 
numer 2 do Regulaminu. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki, jednak nie 
dłużej niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu, potwierdzającego niepełnosprawność. 

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania 
semestru, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od 
miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.  
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§ 6 
ZASADY WYDAWANIA DECYZJI  

 
1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na podstawie wniosku doktoranta oraz 

załączonych do wniosku dokumentów.  
2. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej doktorant składa Komisji Stypendialnej 

Doktorantów. 
3. Wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, doktorant zobowiązany jest uzupełnić w 

terminie 7 dni od wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  
4. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń, o których mowa w ust. 1 podejmuje 

Komisja Stypendialna Doktorantów, w skład której wchodzi: 
- trzech samodzielnych pracowników naukowych, w tym  Kierownik Studiów Doktoranckich, 

pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Stypendialnej Doktorantów  
- Przewodniczący Samorządu Doktorantów. 

5. Wyłączeniu od udziału w pracach Komisji nad przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej 
podlegają osoby wskazane w art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego.  

6. Członkowie Komisji Stypendialnej Doktorantów zobowiązani są do zachowania w poufności 
informacji dotyczących doktorantów, ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej.  

7. Decyzje Komisji Stypendialnej Doktorantów podejmowane są zwykłą większością głosów w 
obecności wszystkich jej członków.  

8. Decyzje Komisji Stypendialnej Doktorantów podpisuje Przewodniczący Komisji Stypendialnej.  
9. Decyzje w sprawach stypendiów są doręczane doktorantowi na piśmie.  

10. Od decyzji Komisji Stypendialnej Doktorantów, przysługuje doktorantowi prawo wniesienia 
odwołania do Dyrektora Instytutu, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie doktorant 
wnosi za pośrednictwem Komisji, która wydała decyzję.  

11. Decyzja wydana przez Dyrektora Instytutu w formie pisemnej, może być przez doktoranta 
zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem 
Dyrektora Instytutu w terminie 30 dni od daty otrzymania tej decyzji.  

12. Do postępowań w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 
jednolity z dnia 26 stycznia 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 270).  
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Załącznik numer 1  
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej 
Akademii Nauk 

 
 
…………………………………………….  
Imię i nazwisko doktoranta; PESEL 
  
………………………....………………….  
Adres  
 
………………………....………………….  
Telefon; e-mail  
 
…………………………………………….  
Rok studiów 
  
…………………………………………….  
Nr konta doktoranta 
 

Warszawa, dnia ……………………….. r. 

 
 

Do: 
Komisji Stypendialnej Doktorantów 
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza 
Polskiej Akademii Nauk  

 
WNIOSEK  

 
Proszę o przyznanie1:  

− stypendium socjalnego  
− stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki  
− stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
− zapomogi z powodu:  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….…….. 

 

  

                                                 

1 niepotrzebne skreślić 
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Uzasadnienie wniosku 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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Oświadczam, że pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym z następującymi osobami, 

będącymi członkami mojej rodziny: 

 

Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce zatrudnienia 

 nauki  

źródło utrzymania 

  Doktorant 

wnioskodawca 

 

    

    

    

    

 

Miesięczny dochód przypadający na jednego członka mojej rodziny według załączonych zaświadczeń 

(w zaokrągleniu do pełnych złotych) wynosi …………………………... słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty (wykaz dokumentów zawarty jest w załączniku numer 2 

do Regulaminu): 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 
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7. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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OŚWIADCZENIE 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 

lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 

należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 

miesięcy do lat 8” – (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. 

U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oświadczam, że:  

1. przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona do wniosku dokumentacja są 

kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

2. zapoznałem/am się z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 

Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, 

3. wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki …/… złożyłem/am 

wyłącznie na studiach doktoranckich w Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 

Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, 

4. zapoznałem/am się z treścią art. 199 ust. 3 w zw. z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) i oświadczam, 

że jestem /nie jestem uczestnikiem innych studiów doktoranckich prowadzonych przez 

 
 ………………………………………………………………………….…………… 
 
………………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 

Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk danych osobowych zawartych we wniosku (zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 

z późn. zm.) w zakresie ustalenia wysokości, przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej. 

 

……………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik numer 2  
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej 
Akademii Nauk 

 

 

Wykaz dokumentów służących do obliczenia dochodu w rodzinie doktoranta  
 

1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny doktoranta, w tym 
odpowiednio: 
 
1) Zaświadczenia z urzędu skarbowego dla członków rodziny doktoranta i doktoranta o 

dochodzie podlegającym 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 osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki;  

2) Oświadczenia członków rodziny doktoranta i doktoranta o dochodzie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki; 

3) Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o 
dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

4) Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny doktoranta lub doktoranta w 
przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku 
kalendarzowym, z którego ustala się dochód.  

 
2. Zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy dla członków rodziny lub oświadczenie 

zawierające informację o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia 
pomocy materialnej; 

3. Zaświadczenie właściwego organu gminy dla członków rodziny doktoranta lub oświadczenie 
członków rodziny albo nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, 
w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej; 

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

5. umowa sprzedaży gospodarstwa rolnego lub jego części, jeżeli powierzchnia gospodarstwa uległa 
zmianie z tego tytułu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym 
doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej; 

6. umowa zawarta w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

7. dokument (zaświadczenie) określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz 
liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 
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kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia 
pomocy materialnej – dokument (zaświadczenie) jest bezwzględnie wymagane, jeżeli liczba 
miesięcy uzyskiwanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w 
którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy materialnej wynosiła mniej niż 12 miesięcy 
oraz na dzień składania wniosku dochód ten jest nadal uzyskiwany; 

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

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

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

1) Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów lub 

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

11. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; 

12. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu 
po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o 
świadczenia pomocy materialnej; 

13. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu 
małżonka lub rodzica doktoranta − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 

14. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

15. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów; 

16. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka; 

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

18. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

19. Decyzja właściwego organu przyznająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z określeniem 
jego wysokości;  

20. Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby 
faktycznie opiekującej się dzieckiem lub osoby, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka 
(dziecko to wlicza się wówczas do rodziny doktoranta);  

21. Akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub 
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez 
sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby 
uczącej się; 
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22. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub 
dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia. Dla rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia należy 
dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia; 

23. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności doktoranta lub członków 
rodziny doktoranta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu doktoranta 
lub rodziny doktoranta; 

24. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez 
prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny doktoranta. Zaświadczenie takie 
jest bezwzględnie wymagane również, w przypadku utraty dochodu. Zaświadczenie takie musi 
zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i 
okresie jego otrzymywania;  

25. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny doktoranta i 
okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia; 

26. Zaświadczenie z urzędu skarbowego dla rodzica, który nigdy nie pracował, zawierające 
informację, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z urzędem skarbowym w roku 
podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku przez doktoranta o pomoc materialną oraz 
oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu; 

27. Zaświadczenie placówki zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie; 

28. Dokumenty dotyczące doktorantów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń 
pomocy materialnej tzn.: 
1) Karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,  
2) Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  
3) Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. O cudzoziemcach (j.t. Dz. U. Z 
2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. Zm.) Lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;  

4) Karta Polaka.  
 

29. Inne dokumenty, konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta lub poświadczające jego 
sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, 
zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny doktoranta, zaświadczenie o sytuacji 
kryzysowej w rodzinie doktoranta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny doktoranta w 
miejscach odosobnienia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - gdy członkiem rodziny doktoranta jest dziecko 
niepełnosprawne nie uczące się lub powyżej 26 roku życia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, 
renty socjalnej itd.).  
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Załącznik numer 3  
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej 
Akademii Nauk 

 

Zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta 
 

1. Ilekroć w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów jest mowa o dochodzie – oznacza to, 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 dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 
r., poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek 
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;  

2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone 
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 

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

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 osadzonym 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 otrzymywane 
przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 
inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 
Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w 
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 

i) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 
pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez 
Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 
przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 
podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 
rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 
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j) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za 
granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej 
poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 

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 za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

m) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w 
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie 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.), a także stypendia sportowe przyznawane na 
podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, 
późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub 
doktorantom, 

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 Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o 

zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na 
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

z) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

zz) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 
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2. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
dokumentuje się: oświadczeniami osób osiągających takie dochody oraz zaświadczeniami 
podmiotów wypłacających te dochody albo innymi zaświadczeniami lub dowodami. 

3. Dochód rodziny – oznacza sumę dochodów członków rodziny doktoranta.  
4. Dochód członka rodziny – oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w 

roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant składa wniosek o 
przyznanie stypendium socjalnego, z zastrzeżeniem, że: 
a) W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny doktoranta, w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant składa wniosek o przyznanie 
stypendium lub po tym roku, ustalając dochód członka rodziny doktoranta, nie uwzględnia 
się dochodu utraconego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę 
dochodu przez członka rodziny doktoranta oraz wysokość utraconego dochodu.  

b) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny doktoranta, w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant składa wniosek o przyznanie 
stypendium, ustalając dochód członka rodziny doktoranta, uzyskany w tym roku dochód 
dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten 
jest uzyskiwany w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium. 

c) W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny doktoranta, po roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant składa wniosek o przyznanie 
stypendium socjalnego, ustalając dochód członka rodziny doktoranta, dochód ten powiększa 
się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku o przyznanie 
stypendium. 

5. Jeżeli osoba prowadząca działalność opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym osiągała również dochody opodatkowane na zasadach 
określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) np. z tytułu pobierania świadczeń w 
razie choroby i macierzyństwa, dochody te podlegają uwzględnieniu w dochodzie rodziny.  

6. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego, w dochodzie rodziny doktoranta uwzględnia się 
także kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, doktoranta lub innego 
członka jego rodziny. 

7. 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 ust. 1 pkt 3) - będą to 
np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 
opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy 
społecznej przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, 
okresowe, celowe itd.), dopłaty bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej;  

2. Ponadto do dochodu nie wlicza się:  
a) świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  
b) stypendiów przyznawanych doktorantom w ramach:  

i. -funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  
ii. -niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  
iii.  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów  stypendialnych,  
iv. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  
c) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust.1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym.  
8. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie doktoranta sumuje się wszystkie dochody 

uzyskane przez doktoranta i członków rodziny doktoranta w roku kalendarzowym 
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poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o świadczenia pomocy 
materialnej.  

9. Przy ustalaniu dochodu rodziny doktoranta fakt świadczenia alimentów i wysokość tych 
alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu 
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi 
potwierdzającymi świadczenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny. Kwoty alimentów 
świadczonych na rzecz osób spoza rodziny doktoranta odejmuje się od dochodu rodziny 
doktoranta. 

10. W przypadku braku możliwości egzekucji całości lub części zasądzonych alimentów, doktorant 
lub jego członek rodziny powinien zwrócić się do komornika o podjęcie postępowania 
egzekucyjnego. Komornik w wyniku przeprowadzonego postępowania wystawia zaświadczenie o 
całkowitej lub częściowej egzekucji świadczeń alimentacyjnych. W przypadku częściowej 
egzekucji do dochodu wlicza się tylko tę część świadczeń, która została wyegzekwowana i 
potwierdzona zaświadczeniem od komornika. 

11. Jeżeli rodzic doktoranta lub doktorant, który ubiega się o świadczenia pomocy materialnej, jest 
jednocześnie opiekunem prawnym innego dziecka, w dochodzie jego rodziny nie uwzględnia się 
dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną, a w liczbie członków rodziny nie uwzględnia 
się tego dziecka. 

12. Nie uważa się za członka rodziny doktoranta rodzeństwa lub dziecka doktoranta w wieku powyżej 
26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności.  

13. Jeśli doktorant wychowywał się w rodzinie zastępczej, po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za 
dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane. 

14. 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.  

15. Doktorant ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej przedkłada niezbędne oryginały 
dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentu niezbędnego do ustalenia prawa i 
wypłaty świadczeń może być uwierzytelniona przez pracownika Instytutu, notariusza lub 
instytucję, która dokument wydała.  

16. Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie uważa się: dom pomocy społecznej, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą, schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 
zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład 
pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli te instytucje zapewniają 
nieodpłatnie pełne utrzymanie.  

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

18. Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z 
następującymi okolicznościami:  
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;  
2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;  
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło;  
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa rolnego;  

5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;  
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;  
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

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

20. Utratę dochodu przez doktoranta lub członka jego rodziny dokumentuje się zaświadczeniem 
płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku 
dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty podatkowej) zawierającym informację o 
kwocie utraconego dochodu. W zależności od rodzaju dochodu zaświadczenie lub oświadczenie 
powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych 
dokumentów.  

21. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym. 
22. Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących 

okoliczności:  
1) zakończenia urlopu wychowawczego;  
2) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;  
3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło;  
4) uzyskania 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;  

5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej;  
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  
23. Wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 

osiągnięty dokumentuje się:  
1) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany 

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 (j.t. Dz. U. z 
2012 r., poz. 361, z późn. zm.), z wyjątkiem działalności pozarolniczej;  

2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to 
dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;  

3) zaświadczeniem z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności 
pozarolniczej opodatkowanej 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 (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.);  

4) oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej 
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 
dochodowym.  

24. .Utratę lub uzyskanie dochodu ustala się na wniosek doktoranta.  
25. Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest też uzyskaniem dochodu (np. 

wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utratą dochodu (np. zmniejszenie 
wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu). 

26. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z 
którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 

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

28. 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 znajdujących 
się w posiadaniu rodziny doktoranta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki i 
wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
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przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.). Wysokość tego dochodu ogłaszana 
jest corocznie we wrześniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku 
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te 
sumuje się. 

29. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i 
budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z 
wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 
rolnicza, 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. W przypadku mniejszej 
powierzchni gruntów nie ustala się dochodu z gospodarstwa rolnego. 

30. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup) nie stanowi utraty ani uzyskania 
dochodu. Wszelkie zmiany uwzględniane są w latach, które stanowią podstawę przyznawania 
pomocy materialnej z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku dochód 
należy liczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak 
wyliczony dochód dzieli się przez 12 miesięcy. 

31. Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich 
uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

32. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z 
wyjątkiem:  
1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o 

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

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;  
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.  

33. Za umowę, o której mowa w ust. 32 pkt 1) uznaje się umowę dzierżawy zawartą w formie 
pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków przez emeryta 
lub rencistę rolniczego z osobą niebędącą:  
1) małżonkiem wydzierżawiającego;  
2) jego zstępnym lub pasierbem;  
3) małżonkiem zstępnego lub pasierba;  
4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym;  
5) małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie 

domowym.  
34. Ustalając dochód uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na 

zasadach, o których mowa w ust. 32, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o 
zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.  

35. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych 
gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony 
czynsz z tytułu dzierżawy.  

36. Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody nastąpiło przekazanie 
gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie 
doktoranta za ten rok należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed 
przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę strukturalną za pozostałe miesiące roku.  

37. W przypadku gdy członek rodziny doktoranta ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej 
zaginął, doktorant, składając wniosek o to świadczenie dołącza zaświadczenie właściwej w 
sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny doktoranta. 

38. Ustalając dochód rodziny doktoranta, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez 
zaginionego członka rodziny doktoranta, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
doktoranta, nie uwzględnia się tego członka rodziny. 
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39. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące 
warunki: 
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 

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

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami 
lub jednym z nich. 

40. W przypadku gdy doktorant lub jego małżonek spełnia warunki do uznania go za samodzielnego 
finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów rodziców i rodzeństwa doktoranta przy ustalaniu 
jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne doktoranta, jego małżonka i dzieci. 

41. Przy określaniu samodzielności finansowej doktoranta za źródło stałego dochodu doktoranta 
może być uznane wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi: renta po 
zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o 
dzieło. 

42. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla 
ostatniego roku podatkowego przez 12 miesięcy w roku.  

43. Stałe źródło dochodu dokumentuje się przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o 
zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu o 
przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto zaświadczenia o wysokości 
osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o 
wysokości osiągniętego dochodu i inne). 

44. Doktorant, który założył swoją rodzinę i nie jest samodzielny finansowo, a współmałżonek nie 
jest doktorantem i nie posiada żadnych źródeł dochodu może otrzymać stypendium socjalne na 
podstawie dochodów swoich rodziców. Do rodziny doktoranta może on wówczas wliczyć 
współmałżonka oraz swoje dziecko (dzieci). 

45. W przypadku, gdy doktorant zawrze związek małżeński po roku kalendarzowym, z którego 
dokumentuje się dochody, ale przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną, w celu 
ustalenia prawa do stypendium socjalnego należy uwzględnić dochody małżonka za ten rok. 

46. Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa. 
47. Każdy członek rodziny doktoranta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć 

oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym 
przysługuje prawo wspólnego rozliczania się) oraz oświadczenia o dochodach niepodlegających 
opodatkowaniu. 

48. Do rodziny doktoranta nie wlicza się konkubenta doktoranta lub konkubenta członka rodziny 
doktoranta. 

49. Za opiekuna prawnego rodziny doktoranta uznaje się osoby, które dla udowodnienia tego faktu 
mogą przedłożyć wyrok sądu rodzinnego. Wówczas dochody tych osób wlicza się do dochodu 
rodziny doktoranta. 

50. Za opiekuna faktycznego uważa się osobę, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach 
określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, 
jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. 

51. Za opiekuna prawnego rodziny doktoranta nie uznaje się osoby, która wyrokiem sądu sprawuje 
tylko kuratelę nad członkiem (członkami) rodziny doktoranta. 

52. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie 
można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
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Załącznik numer 4 
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej 
Akademii Nauk 

 

…………………………………………….  
Imię i nazwisko studenta; PESEL 
  
………………………....………………….  
Adres zameldowania 
 
………………………....………………….  
Adres do korespondencji 
 
………………………....………………….  
Telefon/e-mail  
 
…………………………………………….  
Rok studiów 
  
…………………………………………….  
Nr konta studenta wnioskodawcy 

Warszawa, dnia ……………… r. 

 

Do: 
Komisji Stypendialnej Doktorantów 
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza 
Polskiej Akademii Nauk  

 

WNIOSEK  
o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

pierwszego roku studiów doktoranckich  
 

Opiekun / Promotor _________________________________________ 

 

średnią ze studiów I i II stopnia  
lub z jednolitych studiów 
magisterskich 

 

Prace opublikowane lub przyjęte do druku2 
(tytuł artykułu, pracy zbiorowej, tytuł monografii, 
tytuł czasopisma, wydawnictwo, rok wydania) 

 

Inne osiągnięcia  

 

 

……………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

                                                 

2 W przypadku prac przyjętych do druku należy do wniosku dołączyć oświadczenie o przyjęciu do druku. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8” – (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. 
U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oświadczam, że:  

1. przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona do wniosku dokumentacja są 
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

2. zapoznałem/am się z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, 

3. wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki …/… złożyłem/am 
wyłącznie na studiach doktoranckich w Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, 

4. zapoznałem/am się z treścią art. 199 ust. 3 w zw. z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) i oświadczam, 
że jestem /nie jestem uczestnikiem innych studiów doktoranckich prowadzonych przez 
 
 ……………………………………………..………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk danych osobowych zawartych we wniosku (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
z późn. zm.) w zakresie ustalenia wysokości, przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej. 

 
 
 

 
……………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Punkty przyznane przez Komisję Stypendialną Doktorantów 

 

średnią ze studiów I i II stopnia lub z jednolitych 

studiów magisterskich 

 

Wiedza ogólna  

publikacje naukowe 

(prace opublikowane lub  

przyjęte do druku) 

 

  

  

 

 

Suma punktów:  ___________ 

(podpisy Członków Komisji Stypendialnej Doktorantów) 
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Załącznik numer 5 
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej 
Akademii Nauk 

 
 
…………………………………………….  
Imię i nazwisko studenta; PESEL 
  
………………………....………………….  
Adres zameldowania 
 
………………………....………………….  
Adres do korespondencji 
 
………………………....………………….  
Telefon/e-mail  
 
…………………………………………….  
Rok studiów  
 
…………………………………………….  
Nr konta studenta wnioskodawcy 

Warszawa, dnia ………………………….. r. 
 

Do: 
Komisji Stypendialnej Doktorantów 
Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. Macieja Nałęcza 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
 
 

WNIOSEK  
o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 

na rok akademicki _____________ 
 
Opiekun / Promotor _________________________________________ 
 
Rok studiów  
 

 

Data otwarcia przewodu doktorskiego 
 

 

Średnia ocen 
 

 

Prace opublikowane lub przyjęte do druku3 
(tytuł artykułu, pracy zbiorowej, tytuł 
monografii, tytuł czasopisma, 
wydawnictwo, rok wydania) 

 

                                                 

3 W przypadku prac przyjętych do druku należy do wniosku dołączyć oświadczenie o 

przyjęciu do druku. 
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Udział w konferencji naukowej4  
(tytuł konferencji, organizator, termin, tytuł 
referatu) 
 

 

Grant 
 

 

Odbyty staż krajowy 
 

 

Odbyty staż zagraniczny 
 

 

Przeprowadzone zajęcia  
dydaktyczne oraz zaangażowanie w pracy 
organizacyjnej 

 

 
Inne osiągnięcia 

 
 

 

 

  

                                                 
4 Należy dołączyć program konferencji w którym figuruje nazwisko doktoranta. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8” – (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. 
U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oświadczam, że:  

1. przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona do wniosku dokumentacja są 
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

2. zapoznałem/am się z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, 

3. wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki …/… złożyłem/am 
wyłącznie na studiach doktoranckich w Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, 

4. zapoznałem/am się z treścią art. 199 ust. 3 w zw. z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) i oświadczam, 
że jestem /nie jestem uczestnikiem innych studiów doktoranckich prowadzonych przez  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk danych osobowych zawartych we wniosku (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
z późn. zm.) w zakresie ustalenia wysokości, przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej. 

 

 

 

……………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Opinia promotora/opiekuna naukowego dotycząca doktoranta 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

……………………………. 

Podpis promotora/opiekuna naukowego 
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Punkty przyznane przez Komisję Stypendialną Doktorantów 

 

Postępy doktoranta w pracy naukowej  

Publikacje  

Udział w konferencjach  

  

  

 

Suma punktów:  ___________ 

 

 

 

(podpisy Członków Komisji Stypendialnej Doktorantów) 

 

                                                                                     

 

                                                                                     

 

                                                                                      

 


