Regulamin
zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki PAN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pomoc materialną ze środków budŜetu państwa, którymi dysponuje Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk moŜe otrzymać uczestnik studiów doktoranckich, który spełnia
warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym i w
niniejszym regulaminie.
2. Doktorant moŜe ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej ze środków
przeznaczonych na ten cel w budŜecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) zapomogi;
3) stypendium dla najlepszych doktorantów;
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- zwanych dalej świadczeniami pomocy materialnej.
3. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 2
pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie moŜe być wyŜsza niŜ 90% najniŜszego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu
nauczycieli akademickich.
4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 3 i 4 przyznawane są na
okres 9 miesięcy. Termin składania wniosków o przyznanie tych świadczeń upływa 15
października bieŜącego roku.
5. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc w równych ratach
miesięcznych. W przypadku pierwszej wypłaty dopuszcza się jej realizację z miesięcznym
opóźnieniem z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. W uzasadnionych przypadkach
harmonogram wypłat moŜe ulec zmianie decyzją Dyrektora.
6. Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, którego
numer doktorant zobowiązany jest podać we wniosku o świadczenia.
7. Dyrektor Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ustala corocznie, w
formie decyzji do zarządzenia wprowadzającego niniejszy regulamin:
1) podział środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej dla
doktorantów;
2) maksymalną miesięczną kwotę dochodu na osobę w rodzinie doktoranta
uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego.
8. Komisja Stypendialna ustala wysokość poszczególnych świadczeń na podstawie
zarządzenia Dyrektora Instytutu, o którym mowa w ust. 7, Regulaminu oraz ilości
wniosków zakwalifikowanych do przyznania pomocy materialnej, nie później niŜ dwa
tygodnie po upływie terminu składania wniosków o którym mowa w ust. 4. Stypendia są

przyznawane na udokumentowany wniosek doktoranta, złoŜony w terminie wyznaczonym
przez Dyrektora Instytutu. Wzory wniosków stanowią załączniki do regulaminu.
9. Doktorant, który nie złoŜył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie określonym w ust. 4 Regulaminu,
moŜe wystąpić o to stypendium w czasie roku kalendarzowego. Po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca licząc od
daty złoŜenia wniosku.
10. Doktorant, który w trakcie roku kalendarzowego otrzyma zgodę na skorzystanie z urlopu
dłuŜszego niŜ osiem tygodni nie otrzymuje świadczeń pomocy materialnej od następnego
miesiąca po rozpoczęciu urlopu. Doktorant zobowiązany jest do poinformowania na
piśmie Komisji Stypendialnej o powyŜszej okoliczności.
11. Doktorantowi, któremu za zgodą Dyrektora IF PAN przedłuŜono okres trwania studiów
przysługuje prawo do świadczeń pomocy materialnej.
12. Prawdziwość dokumentów złoŜonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej
i zawarte w nich informacje poświadcza własnym podpisem składający je doktorant.
13. Stwierdzenie podania fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej
powoduje natychmiastowe cofnięcie przyznanej pomocy oraz obowiązek zwrotu
nienaleŜnie pobranych świadczeń. Komisja kieruje do Dyrektora wniosek o
zawiadomienie właściwych organów.
14. Dyrektor Instytutu wstrzymuje wykonanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń
pomocy materialnej (wstrzymuje wypłatę świadczeń pomocy materialnej) doktorantowi w
razie wszczęcia postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego w związku z
podejrzeniem popełnienia przez doktoranta przestępstwa polegającego między innymi na
podaniu we wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej fałszywych danych, do
czasu wyjaśnienia sprawy.
15. Przywrócenie wypłacania świadczeń następuje na wniosek doktoranta decyzją Dyrektora
Instytutu lub komisji stypendialnej, po ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie
wypłaty świadczeń, z wyrównaniem za miesiące poprzednie po rozstrzygnięciu na
korzyść doktoranta okoliczności, w oparciu, o które wstrzymano wypłatę świadczeń.
16. Doktorant traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 2, w
przypadku wcześniejszego ukończenia studiów doktoranckich – od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nadanie stopnia naukowego przez radę
jednostki organizacyjnej.

§2
STYPENDIUM SOCJALNE
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów.

2. Warunkiem koniecznym otrzymania stypendium socjalnego jest udokumentowanie
sytuacji materialnej przez doktoranta poprzez złoŜenie dokumentów wymienionych w
załączniku nr 1.
3. Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek doktoranta (załącznik nr 2).
4. Stypendium socjalne jest przyznawane od następnego miesiąca po dacie złoŜenia w
sekretariacie studium doktoranckiego kompletnego wniosku lub doręczenia brakujących
dokumentów.
5. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów,
przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie doktoranta, wyliczona według zasad
określonych w regulaminie.
6. Do obliczenia dochodów w rodzinie doktoranta przyjmuje się kwoty przychodów
poszczególnych członków rodziny doktoranta po odliczeniu od przychodu podlegającego
opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
składek na ubezpieczenie zdrowotne i naleŜnego podatku (dochód netto).
7. 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 uŜytków rolnych w hektarach
przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969, z późn. zm.) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym
stypendium ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa
rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
8. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o
stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) doktoranta;
2) małŜonka doktoranta, a takŜe będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małŜonki
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŜeli 26 rok Ŝycia
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 Ŝycia, a jeŜeli
26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek.
9. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą 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. 5 niniejszego
paragrafu oraz z zastrzeŜeniem, Ŝe do dochodu nie wlicza się:
1) dochodów, o których mowa w ust. 8 pkt 3 niniejszego paragrafu, jeŜeli doktorant
jest samodzielny finansowo;
2) świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym;
3) stypendiów przyznawanych doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych
do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
4) pomocy materialnej przyznawanej doktorantom przez jednostki samorządu
terytorialnego na zasadach określonych w art. 173a ustawy Prawo o
szkolnictwie wyŜszym, stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych
doktorantom przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi
ani samorządowymi osobami prawnymi na zasadach określonych w art. 173b
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, pomocy materialnej dla doktorantów
przyznawanej przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych w art. 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz
stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyŜszym.
10. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeŜeli on lub jego małŜonek spełnia łącznie
następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŜącym;
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy
niŜ 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych;
4) nie złoŜył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z
rodzicami bądź jednym z nich.
11. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy
materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niŜ wymienione w załączniku nr
1 do niniejszego regulaminu, organ ustalający dochód rodziny doktoranta i realizujący
świadczenia moŜe domagać się przedłoŜenia takiego dokumentu.

12. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu albo odpowiednio komisja
stypendialna, mogą zaŜądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej
odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i
uwzględnić ją w postępowaniu.
13. W przypadku zmiany sytuacji materialnej na skutek utraty lub uzyskania dochodu przez
doktoranta lub członka jego rodziny wysokość stypendium socjalnego ulega zmianie
zgodnie z zasadami wynikającymi z zarządzenia Dyrektora. Jeśli zmiana sytuacji
materialnej powoduje ustanie prawa do stypendium zostaje ono wstrzymane. Doktorant
zobowiązany jest do złoŜenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego lub
uzyskanego do Komisji Stypendialnej.

§3
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŜe otrzymywać doktorant, który
posiada orzeczenie właściwego organu ustalające stopień niepełnosprawności, albo
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1997 nr 123,
poz 776 z późn. zm.), zawierające informację o stopniu niepełnosprawności.
2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych powinien złoŜyć w sekretariacie wniosek (zał. nr 3) o przyznanie
stypendium wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub kopią wniosku o wydanie
orzeczenia, albo kopią wezwania do stawiennictwa przed odpowiednim zespołem do
spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek doktoranta zostanie rozstrzygnięty po
dostarczeniu aktualnego orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres od następnego
miesiąca, licząc od daty złoŜenia wniosku.
3. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzaleŜniona od
stopnia niepełnosprawności. Stypendium I kategorii otrzymują doktoranci ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, stypendium II kategorii – doktoranci z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, a stypendium III kategorii – doktoranci z lekkim stopniem
niepełnosprawności.
4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 9-ciu
miesięcy od października do czerwca. JeŜeli w tym czasie wygaśnie waŜność orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca
po wygaśnięciu waŜności orzeczenia.
5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŜe być przyznane w kaŜdym czasie,
po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca,
w którym złoŜono wniosek, bez moŜliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

§4
ZAPOMOGA
1. Zapomoga moŜe być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w trakcie trwania roku kalendarzowego, w
którym ubiega się o przyznanie tego świadczenia.
2. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie doktoranta z wnioskiem (załącznik nr 4) o
przyznanie zapomogi, zalicza się w szczególności:
a) cięŜką chorobę doktoranta lub członka jego najbliŜszej rodziny;
b) śmierć członka najbliŜszej rodziny;
c) urodzenie lub przysposobienie dzieci;
d) inne zdarzenia powodujące przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej
doktoranta.
3. W związku z zaistnieniem jednego ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, doktorant moŜe otrzymać tylko jedną zapomogę w danym roku kalendarzowym
z tego tytułu. Doktorant nie moŜe otrzymać zapomogi więcej niŜ dwukrotnie w danym
roku kalendarzowym. Zapomoga ma charakter świadczenia jednorazowego.
4. Zdarzenia stanowiące podstawę ubiegania się o zapomogę naleŜy udokumentować.
5. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w kaŜdym przypadku.

§5
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów moŜe być przyznane:
a) na pierwszym roku studiów doktorantowi, który:
a) osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym i opublikował
swoje wyniki w co najmniej jednym czasopiśmie naukowym o IF > 6, w
którym jest pierwszym autorem.
b) na drugim i dalszych latach studiów doktoranckich doktorantowi, który w
poprzednim roku studiów spełnił łącznie następujące warunki:
•

ZłoŜył wniosek (zał. nr 5) do Komisji Stypendialnej o przyznanie
świadczenia, z załączonym uzasadnieniem i pozytywną opinią
promotora.

•

Ma otwarty przewód doktorski i wykazał się postępami w pracy
naukowej, i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

•

Opublikował swoja pracę w co najmniej jednym czasopiśmie
naukowym o IF > 6, w którym jest pierwszym autorem.

•

Wygłosił wystąpienie ustne na międzynarodowej konferencji.

•

Odznaczył się udokumentowaną pracą na rzecz popularyzacji nauki.

2. Doktorant, który ubiega się o stypendium dla najlepszych doktorantów powinien
poprowadzić seminarium prezentujące wyniki jego dokonań na jednym z seminariów
oddziałowych Instytutu.
3. Stypendium dla najlepszego doktoranta przyznaje się na wniosek doktoranta (zał. nr
5).
§6
PROCEDURA
1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę
przyznaje Komisja Stypendialna.
2. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje Dyrektor Instytutu.
3. Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia jest decyzją administracyjną w
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Decyzję doręcza się wnioskodawcy na piśmie za pokwitowaniem odbioru. Decyzja
powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym od niej odwołaniu oraz
moŜliwości wniesienia skargi do sądu.
5. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Instytutu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
6. Od decyzji Dyrektora Instytutu wydanej w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium
dla najlepszych doktorantów odwołanie nie przysługuje, jednakŜe doktorant moŜe złoŜyć
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§7
1. Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor Instytutu spośród doktorantów i pracowników
Instytutu na roczną kadencję.
2. Większość składu Komisji Stypendialnej stanowią przedstawiciele doktorantów.

3. Decyzję Komisji podpisuje jej przewodniczący lub upowaŜniony przez niego
wiceprzewodniczący.
4. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w poufności informacji dotyczących
wnioskodawców ubiegających się o świadczenie.
5. Nadzór nad działalnością Komisji pełni Dyrektor Instytutu, który moŜe uchylić decyzję
Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym.

§8
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują zarządzenia Dyrektora Instytutu.

§9
Regulamin został ustalony w porozumieniu z Samorządem Doktorantów Instytutu Fizyki
PAN.

