
Zarz4dlzenie nr 18

Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia I paZdziernika 2Ol4 r.

w sprawie Regulominu przStznawania i wyplaconia Swiadczeft pomocy

mate riol nej do kto r a nto m U niw ersy tel u w B i aly msto k u

6l

Na podstawie art. 199 ust.2 ustawy z dnia27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym

(t. j. Dz. lJ. z 2012 r. poz. 572 z poLn. zm.) wprowadza sig Regulumin przyznav'unitt

i u,yplacaniu iv,iadczeri pomocy malerialnei doktorantom Uniu,ersytetu w Bialymstoku.

stanowi4cy Zal4cznrk do niniejszego Zarz4dzenia-

{i2

Traci moc ZarzEdzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z

2013 r. w sprawie Regulaminu przyznau'unia i wyplacania lwiadczeri

doktorantom Uniwersytelu w Bialymstoku.

$3

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem I pa2dz\ernika 2014 r-

dnia 2 pa2dziernika

pomocy muterialnej



Zal4cznlk
do Zarz1dzenia nr lE
Rektora
Uniwersytetu w Bialymstoku

dnia I paZdziernika 2014 r.

Regulamin przyzn wania i wyplacania Swiadczei pomocy materialnej
doktorantom Uniwersytetu w Biatymstoku

Postanowienia og6lne

$r
Doktorant moze ubiegai sig o pomoc materialnQ ze Srodk6w przeznaczonych na ten cel

w budZecie paistwa w formie:

) ) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,
3) stypendium dla najlepszych doktorant6w,
4) zapomogi,
5) stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia.

$2
L stypendium socjalne, specjalne dla os6b niepelnosprawnych, stypendium dla najlepszych

doktorant6w or.v zapomogq przyznaje sig ze Srodk6w funduszu pomocy materialnej dla
student6w i doktorant6w, o kt6rym mowa w arl. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyzszym, zwanej dalej Ustawq.

2. Dotacja przeznaczona na pomoc materialn4 dla doktorant6w nie moZe byi mnic'isza niz
wynika to z proporcii liczby doktorant6w do liczby student6w oraz nie wigksza niZ 6%o

"rysokoSci 
dotacji, o kt6rej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7, z wyl4czeniem Srodk6w na

stypendia za wybitne osi4gnigcia.

s3
1. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim i Rad4 Uczelnian4 Samorz4du

Doktorant6w dokonuje podzialu dotacji, o ktorej mowa w art. 94 ust. I pkt 7 Ustawy.
2. Rektor, w porozumieniu z Rad4 Uczelnian4 Samorzqdu Doktorant6w, ustala corocznie:

l) wysokoSi dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniajqcq do ubiegania sig

o stypendium socjalne, wysoko56 miesigcznych stawek stypendium socjalnego
w kolejnych przedzialach dochodowych oraz miesigczne stawki zwigkszenia
stypendium socjalnego,

2) wysokoSi miesigcznych stawek stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,
3) wysoko6i Srodk6w przyznanych poszczeg6lnym jednostkom na stypendia dla

najlepszych doktorant6w, proporcjonaln4 do liczby uczestnik6w prowadzonych przez
jednoslkg studi6w doktoranckich (wedlug stanu na dzieri l5 paZdziernika), wysokoSi
miesigcznych stawek stypendium dla najlepszych doktorant6w oraz wysokoSi rezerwy
rektora,

4) maksymaln4 urysokoS6 jednorazowej zapomogi, nieprzekraczaj4cq 800% najnizszego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta okreSlonego w przepisach o wynagrodzeniu
nauczycieli akademickich,

5) wysokoSi Srodk6w finansonych przeznaczonych do dyspozycji dziekana na wyplatg
stypendi6w socjalnych, stypendi6w specjalnych dla os6b niepelnosprawny ch oraz



o)
7)

zapom6g ustalon4 proporcjonalnie do liczby uczestnik6w studi6w doktoranckich
prowadzonych przez jednostkg,

cennik oplat za miejsce w domach studenckich,
limity miejsc przyznane poszczeg6lnym wydzialom w domach studenckich,

obejmujqce student6w wszystkich stopni ksztalcenia, w tym student6w cudzoziemc6w,
student6w przyjeZdZajqcych w ramach studenckiej wymiany krajowej
i migdzynarodowej, student6w przyjgtych w ramach porozumieri o wsp6lpracy
edukacyjnej. oraz doktorant6w.

WysokoSi dochodu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt l, nie moZe byt niZsza niZ 1,30 kwoty.
o kt6re.j mowa w art. 8 ust. I pkt 2 ustavry z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznei.
oraz wyZsza niz 1,30 sumy kwot okreSlonych w art. 5 ust. I i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych.
Dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w) na podstawie

zlo2onych przez doktorant6w wniosk6w sporz4dza wykaz okreSlaj4cy liczbg doktorant6w
uprawnionych do otrzymania okre5lonych form pomocy materialnej w danym roku
akademickim. Wykazy stanowiq podstawE do ustalenia urysoko6ci stawek Swiadczen
pomocy materialnej, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt I - 4.

Niewykorzystane w danym roku budZetowym Srodki na pomoc materialnq dla
doktorant6w przechodzq na nastgpny rok do wykorzystania na zasadach okre(lonych
w art. 103 ust. 7 Ustawy.

$4
Doktorant moze otrzymywa6 stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os6b

niepelnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorant6w, w danym roku
akademickim przez okes do dziewigciu miesigcy, a gdy rok studi6w trwa jeden semestr -
przez okres do pigciu miesigcy.
Stypendia, o kt6rych mowa w ust. I przyznawane s4 rok akademicki. W przypadku

studi6w przemiennych oraz w przypadku gdy ostatni rok studi6w, zgodnie z planem

studi6w, trwa jeden semestr stypendia przyznawane s4 na semestr.
Decyzje o przyznaniu stypendi6w, o kt6rych mowa w ust. I i zapom6g, wygasa.i4

z ostatnim dniem miesiqca, w kt6rym doktorant zostal skreSlony z listy doktorant6w albo
ukoriczyl studia doktoranckie, na kt6rych pobieral Swiadczenre.

$s
Przepis6w o pomocy materialnej nie stosuje sig do doktorant6w bgd4cych kandydatami na
'Zolnierzy zawodowych lub Zolnierzami zawodowymi, kt6rzy podjgli studia na podstawie
skierowania przez wlaSciwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w zwi4zku
z pobieraniem nauki na podstawie przepis6w o sluZbie wojskowq Zolnierzy zawodolryoh.
Przepis6w o pomocy materialnej nie stosuje sig do doktorant6w bgd4cych

funkcjonariuszami sluZb paftstwowych w sluZbie kandydackiej albo bqd4cych

funkcjonariuszami sluZb paristwowych, kt6rzy podjgli studia na podstawie skierowanta
lub zgody wlaSciwego przeloZonego i otrzymali pomoc w zw\4zku z pobieraniem nauki
na podstawie przepis6w o sluZbie.

s6
l. Doktorant studiuj4cy r6wnocze5nie na wigcej niZjednych studiach doktoranckich moZe

otrzymat stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych,
zapomogg, stypendium dla najlepszych doktorant6w i stypendium ministra za wybitne
osi4gnigcia tylko najednych, wskazanych przez doktoranta studiach doktoranckich.
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4.
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2.

J.

I-4czna miesigczna wysokoS6 stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych

doktorant6w, nie moze byi wigksza niz 90o/o nilnizszego wynagrodzenia zasadniczego

asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
Doktorant jest obowiEzany do zlolenia odwiadczenia o niepobieraniu Swiadczei
pomocy materialnej na wigcej niz jednych studiach doktoranckich.
ZloLenie oSwiadczenia o kt6rym mowa w ust. 3 jest warunkiem wyplaty przyznanych

Swiadczeh pomocy materialnej.
Wz6r o5wiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 3 stanowi Zal4cznik nr 5 do niniejszego

Regulaminu.

87
Doktorant cudzoziemiec, o kt6rym mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy, moZe ubiegad sig

o pomoc materialn4 ze Srodk6w przewidzianych na ten cel w budZecie pailstwa

w formach, o kt6rych mowa w $ l, na zasadach obowipuj4cych doktorant6w polskich
okreSlonych w niniej szym Regulaminie.
Posiadacz waznej Karty Polaka, podejmuj4cy studia na zasadach obowiqzuj4cych
doktorant6w polskich. moZe ubiegai sig o pomoc materialn4 ze Srodk6w przewidzianych
na ten cel w bud2ecie paristwa w formie stypendi6w, o kt6rych mowa w $ l, na zasadaclr

obowi4zuj4cych student6w polskich okreSlonych w ninie.iszym Regulaminie
Doktoranci bgd4cy obywatelami paristw, o kt6rych mowa w art.43 ust. 5 Ustawy, mog4

ubiega6 sig o stypendia, o kt6rych mowa w $ I pkt 3 i 5, na zasadach obowi4zui4cych

doktoranttiw polskich.

li8
Stypendium ministra za wybitne osi49niEcia jest przyznawane doktorantom przez ministra
wlaSciwego do spraw szkolnictwa Wzszego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany
przez radg wydzialu.

2. Szczeg6lowe warunki, tryb przyznawania i wyplacania stypendi6w ministra za wybitne
osiqgnigcia oraz wzor wniosku o przyznanie takiego stypendium okreSlajq odrqbne

przeprsy.

2.

l.
{9

Do decyzji dziekana (b4d2 wydzialowych komisji stypendialnych ds. doktorant6w)
i rektora (b4d2 odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w) stosuje sig

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego.
Czlonkowie v'rydzialowych komisji stypendialnych ds. doktorant6w lub odwolawczc.i
komisji stypendialnej ds. doktorant6w podtegaj4 wyl4czeniu od udzialu w postqpowaniu
w sprawie w przypadkach okeSlonych w art.24 $ 1 k.p.a.

Szczegt6lowy tryb udzielania Swiadczeri pomocy materialnej

terminv skladania wniosk6w o przvznanie dwiadczeri

q l0
I - Wnioski o przyznanie dwiadczeri pomocy materialnej wraz z dokumenlami

uzasadniajqcymi wniosek, powinny by(, zloZone przez doktoranta najp62niej do 15

pa2dziemika, a w przypadku studi6w przemiennych najp62niej do I marca kaZdego roku
akademickieso.

4.

5.

2.

l.

J.

l.



4.

2. W zory wniosk6w o przyznanie stypendi6w stanowiq Zalqczntki do ninieiszego

3

Regulaminu.
W przypadku uznania zlo2onego wniosku za niekompletny dziekan (b4dZ wydzialowa
komisja stypendialna ds. doktorant6w) wzywa studenta na piSmie do usunigcia brak6w
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez

rozpoznania. Wz6r wezwania stanowi Zal4cznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
W przypadku zloizenia przez doktoranta wniosku o przyznan\e stypendium socjalnego lub

stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych po uplywie terminu wskazanego

w ust. I przyznanie Swiadczen moZliwe bgdzie o ile Srodki na wyplatg tych stypendi6w
nie zostaly calkowicie rozdysponowane. W takiej sytuacj i okres, na kt6ry Swiadczenie

bgdzie przyznane, uzaleZniony jest od wysoko6ci posiadanych Srodk6w pozostalych

w dyspozycji dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w).
W przypadku zlolenia przez doktoranta wniosku o przyznanie stypendium dla
najlepszych doktorant6w po uplywie terminu na zlohen\e wniosku, przyznanie

Swiadczenia bgdzie moZliwe jeZeli:
l) doktorant zakwalifikuje sig do grupy nie wigkszej niL 30o/o doktorant6w danych

studi6w doktoranckich.
2) pula Srodk6w finansowych przeznaczonych na Eyplatq stypendi6w dla najlepszych

doktorant6w w danym roku akademickim nie zostala calkowicie rozdysponowana.

5.

{ ll
Stypendia socjalne, stypendia dla najlepszych doktorant6w, stypendia specjalne dla os6b

niepelnosprawnych i zapomogi, sE przyznawane na wniosek doktoranta przez dziekana (b4d2
wydzialow4 komisjg stypendialnq ds. doktorant6w).
Na wniosek wydzialowej rady samorzqdu doktorant6w dziekan wydzialu mole przekaza(

uprawnienia w zakresie przyznawania Swiadczeri pomocy materialne.l, o kt6rych mowa
w ust. I wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.
Decyzje dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w) powinny
zawiera( szczeg6lowe uzasadnienie i pouczenie o mo2liwodci i trybie odwolania. MoZna

odst4pii od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglgdnia ona w caloSci Z4danie doktoranta.
Dorgczenie decyzji studentowi powinno nast4pii niezwlocznie po.iej podjQciu.

$12
Wydzialow4 komisjg stypendialn4 ds. doktorant6w powoluje dziekan w terminie do dnia 20

listopada danego roku akademickiego.
Kadencja wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w trwa od dnia jej powolania do

l5 grudnia kolejnego roku akademickiego.
W sklad wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w wchodzi nie wigcej ni2 czterech

doktorant6w delegowanych przez wydzialow4 radg samorz4du doktorant6w oraz nie wigcej
niL rrzech pracownik6w wydzialu, z zastrzezeniem,2e doktoranci stanowiq wigkszo56 skladu
komis.ii.
Do kompetencji dziekana (b4d2 wydzialowe.i komisji stypendialnej ds. doktorant6w) nale|y
w szczeg6lnoSci:
l) oglaszanie terminu skladania wniosk6w o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium

dta najlepszych doktorant6w, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych oraz
zapomogl,

2.

3.

1.

J.

4.

l.



2) przyjmowanie i analiza zlo2onych wraz z .uq1magan4 dokumentacj4 wniosk6w o kt6rych
mowa w pkt l,

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania b4d2 nieprzyznania stypendium socjalnego,
stypendium dla najlepszych doktorant6w, stypendium specjalnego dla os6b

niepelnosprawnych oraz zapomogi w ramach Srodk6w, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 2 pkt 3

4) sporz4dzanie i przekazywanie kaZdego miesi4ca do Dzialu Finansowo-Ksiggowego,
najp62niej do I 5 dnia kaZdego miesi4ca, list do wyplat przyznanych stypendi6w,

5) nadz6r nad Srodkami finansowymi, bgd4cymi w dyspozycji dziekana (bqd2 wydzialowych
komisj i stypendialnych ds. doktorant6w),

6) przekazywanie pisemnej informacji do Dzialu Finansowo-Ksiggowego w terminie do dnia
15 lipca dotycz4cej wysokodci wydanych i niewykorzystanych Srodk6w finansowych
przeznaczonych na wyplatg stypendi6w socjalnych, stypendi6w dla nailepszych

doktorant6w, specjalnych dla os6b niepelnosprawnych, zapom6g,
7) przekazywanie do Dzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich pisemnej informacji dotycz4cej

liczby doktorant6w danych studi6w doktoranckich na dzieri l5 pa2dziemlka
potwierdzonej podpisem kierownika studi6w doktoranckich.

5. Decyzje wydane przez wydzialow4 komisjg stypendialnE ds. doktorant6w podpisuje

przewodnicz4cy tej komisji lub dzialai4cy z jego pisemnego upowaznienia
wiceprzewodnicz4cy. Wzor upowaznienia o kt6rym mowa, stanowi Zal4cznlk nr 8 do
Regulaminu.

6. Nadz6r nad dzialalnodciq wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w sprawuje

dziekan.
7. Dziekan w ramach nadzoru moZe uchylii decyzjg wydzialowej komisji stypendialnej ds.

doktorant6w niezgodn4 z przepisami Ustawy lub niniejszym Regulaminem.
Rozpatrzenie wniosk6w o przyznanie pomocy materialnej powinno byi udokumentowane
protokolem podpisanym odpowiednio przez dziekana bqd2 wszystkich czlonk6w
wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.
Utrata statusu doktoranta b4d2 statusu pracownika Uniwersytetu w Bialymstoku powoduje

wyga5nigcie czlonkostwa w wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.
W przypadku zaistnienia syuacji o kt6rej mowa w ust. 9 sklad wydzialowej komisji
stypendialnej ds. doktorant6w powinien byi niezwlocznie uzupelniony. Je2eli wakat dotyczy
doktoranta, dziekan wzywa wydzialowq radg samorzqdu doktorant6w do uzupelnienia.
w terminie 7 dni skladu osobowego komisji.
Nie mo2na l4czyi funkcji czlonka wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w
z funkcj4 czlonka odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.

613
l. Od decyzji dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w) w sprawach

dotycz4cych stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorant6w, stypendium
specjalnego dla os6b niepelnosprawnych oraz zapomogi, przysluguje doktorantowi
odwolanie, za poSrednictwem odpowiednio dziekana lub wydzialowej komisji stypendialnej
ds. doktorant6w. do odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w - w terminie l4 dni

od daty dorgczenia decyzji.
2. Odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. doktorant6w powoluje rektor w terminie do dnia 20

listopada kaZdego roku akademickiego.
3. Kadencja odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w trwa od dnia jej powolania do

I 5 grudnia kolejnego roku akademickiego.

o

10.

ll.



6.

4. W sklad odwoiawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w wchodz4 doktoranci delegowani
przez Radg Uczelnian4 Samorz4du Doktorant6w i pracownicy tczelni z zastrzezeniem, Ze

doktoranci stanowiq wigkszoSi skladu komisji.
5. W posiedzeniach odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorantow moze uczestniczy6

7.

z glosem doradczym radca prawny.
Do podstawowych obowiqzk6w odwolawczej komisji ds. doktorant6w naleZy rozpatrywanie
odwolari od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dziekana (b4d2 wydzialowq
komisje stypendialn4 ds. doktorant6w).
Decyzje wydawane przez odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. doktorant6w podpisuje
przewodniczqcy te.i komisji lub dziatraj4cy z jego pisemnego upowaZnienta
wiceprzewodnicz4cy.
Wz6r upowaZnienia o kt6rym mowa w ust. 7 stanowi Zalqcznik nr 8 do Regulaminu.
Nadz6r nad dzialalnoSci4 odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w sprawuje
rektor.
Rektor moZe uchylii decyzjg odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w niezgodn4 z
przepisami Ustawy lub niniejszym Regulaminem.
Z posiedzenia odwolawczej komisji stlpendialnej ds. doktorant6w sporz4dzany .iest protok6l.
kt6ry podpisuj4 wszyscy obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji.
Utrata statusu doktoranta b4d2 statusu pracownika Uniwersytetu w Bialymstoku powoduje

wygaSnigcie czlonkostwa w odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.
W przypadku zaistnienia sytuacji o kt6rej mowa w ust. 12 sklad komisji powinien by6

niezwlocznie uzupelniony. JeZeli wakat dotyczy doktoranta, rektor wzywa Radg Uczelnian4
Samorz4du Doktorant6w do uzupelnienia, w terminie 7 dni skladu osobowego komisii.

614
Wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w i odwolawcza komisja stypendialna ds.

doktorant6w wybierajq ze swego skladu:
1) przewodnicz4cego,
2) wiceprzewodnicz4cego,
3) sekretarza.
Decyzje wydzialowej komisji stypendialne.i ds. doktorant6w i odwolawczej komisji
stypendialnej ds. doktorant6w zapadag w glosowaniu jawnym zwykl4 wigkszoSci4 glos6w.

2.

l.

2.

3.

1.

spos6b i termin wplatv Swiadczen

{ 15

Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych i stypendia dla
najlepszych doktorant6w wyplacane s4 co miesi4c, przy czym pierwsze stypendium w danym
roku akademickim wyplaoane jest nie p62niej ni2 listopadzie z wyr6wnaniem za pa2dziemlk,
a w przypadku studi6w przemiennych nie p62niej niZ w kwietniu z wyr6wnaniem za

matzec.
Wyptata przyznanych Swiadczeri pomocy materialnej nastgpuje nie wczeSnie.i niz w ostatnim
tygodniu kaZdego miesi4ca na indywidualne konto bankowe wskazane przez doktoranla we

wniosku stypendialnym.
Listy stypendialne wprowadzane s4 do systemu USOS najp62niej w terminie do 15 dnia

kaZdeso miesiaca.

8.

9.

r0.

I t.

12.

13.



l.

Szczeg6lowe kryteria udzielania Swiadczef pomocy materialnej

Stypendium socjalne

$ 16

Stypendium socialne ma prawo otrzymat doktorant znajduj4cy sig w trudnej sytuacji
materialnej.
Przy ustalaniu wysokoSci dochodu uprawniaj4cego doktoranta do ubiegania sig o stypendium
socjalne uwzglgdnia sig dochody osi4gane przez:

l) doktoranta,
2) mal2onka doktoranta, a takze bgd4ce na utrzymaniu doktoranta lub jego malZonka dzieci

niepelnoletnie, dzieci pobierajEce naukg do 26 roku Zycia, a je3li 26 rok Zycia przypada

w ostatnim roku studi6w, do ich ukoriczenia, oraz dzieci niepelnosprawne bez wzglgdu na

wiek.
3) rodzic6w, opiekun6w prawnych lub faktycznych doktoranta i bgdqce na ich utrzymantu

dzieci niepelnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku Zycia. a jeSli 26 rok Zycia

przypada w ostatnim roku studi6w, do ich ukoriczenia, oraz dzieci niepelnosprawne bez

wzglgdu na wiek.
Miesigczn4 wysokoSd dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniai4cego do ubiegania

sig o stypendium socjalne ustala sig na zasadach okeSlonych w ustawie z dnia 28 listopada

2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych, z uwzglgdnieniem usl.2, z zastrzezeniem, 2e do dochodu
nie wlicza sig:

I ) Swiadczen pomocy materialnej dla student6w i doktorant6w, otrzymywanych na

podstawie przepis6w Ustawy,
2) stypendi6w przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6w pochodz4cych z pomocy udzielanej przez

paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c) um6w migdzynarodowych lub program6w wykonawczych, sporz4dzanych do tych

um6w albo miqdzynarodowych program6w stypendialnych,
3) Swiadczeri pomocy materialnej dla uczni6w otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7

wrze3nia I 991 r. o systemie oSwiaty,
4) Swiadczeri. o kt6rych mowa w art. 173a, art. l99a Ustawy,
5) stypendi6w o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o kt6rych

mowa w art. 2l ust. I pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca l99l r. o podatku dochodowym od

os6b fizycznych.
Doktorant moZe ubiegai sig o stypendium socjalne bez wykazywania dochod6w osi4ganych
przez osoby. o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3 w przypadku gdy:
I ) nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z Zadnym z rodzic6w i potwierdzil ten

fakt w zloZonym oiwiadczeniu oraz spelniajednq z nastEpujqcych przeslanek:

a) ukoiiczyl 26. rok 2ycia,
b) pozostaje w zwi4zku malZeiskim,
c)ma na utrzymaniu dzieci, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2,

lub
2) jezel\ spelnia l4cznie nastgpuj4ce warunki:

a) posiadal stale 2r6dlo dochod6w w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stale 2r6dlo dochod6w w roku bie24cym,
c)iego miesigczny doch6d w okresach, o kt6rych mowa w lit. a i b, jest wyZszy lub

rowny l,l5 sumy kwoty okre6lonej w art.5 ust. I i kwoty okreSlonej w art. 6 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 2S listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych,

2.

3.

4.



5.

6.

7.

t.

3.

4.

2.

l.

J.

)

d) nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z Zadnym z rodzic6w i potwierdzil
ten fakt w zlolonym oSwiadczeniu.

W przypadku gdy do ustalenia wysoko6ci dochodu uprawniaj4cego doktoranta do ubiegania

sig o stypendium socjalne przyjmie sig doch6d z prowadzenia gospodarstwa rolnego, doch6d

ten ustala sig na podstawie powierzchni u2ytk6w rolnych w hektarach przeliczeniowych
i wysokoSci przecigtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z t ha

przeliczeniowego, oglaszanego na podstawie art. 'l 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym, z p62n. zm. W przypadku uzyskiwania dochod6w z gospodarstwa rolnego

oraz dochod6w pozarolniczych dochody te sumuje sig.

W uzasadnionych przypadkach dziekan (bqd2 wydzialowa komisja stypendialna ds.

doktorant6w) lub rektor (b4d2 odwolawcza komisja stypendialna ds. doktorant6w), mog4

zaZ4da( dorgczenia za5wiadczenia z oSrodka pomocy spolecznej o sytuacji dochodowej
i maj4tkowej doktoranta i rodziny doktoranta i uwzglgdni6 tg sytuacjg przy ocenie spelnienra

przez doktoranta kryterium, o kt6rym mowa w ust. l.
W przypadku niedostarczenia przez doktoranta zalwiadczeni4 o kt6rym mowa w ust. 6,

dziekan (b4d2 nydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w) lub rektora (bqd2

odwolawcza komisja stypendialna ds. doktorant6w), moZe wezwai doktoranta do

przedstawienia wyjaSnieri. NiezloZenie wyjaSnieri w wyznaczonym terminie skutkuje odmow4
pr zy znania stypendium socjalnego.

$ t7
Doch6d rodziny doktoranta ubiegajqcego sig o przyznanie stypendium socjalnego ustala sig

na podstawie zalwiadcze| i oSwiadczen zal4czonych do wniosku stypendialnego
potwierdzaj4cych doch6d osi4gnigty przez doktoranta i czlonk6w rodziny doktoranta
w roku kalendarzowym poprzedzaj4cym rok akademicki, w kt6rym zloZono wniosek.
Kazda zmiana wysoko5ci osi4gnigtego dochodu stanowiqcego podstawq do ptzyznama
stypendium powinna by6 niezwlocznie zgloszona przez doktoranta do organu, kt6ry wydal
decyzjg o przyznaniu stypendium (tj. - dziekana lub wydzialowej komisji stypendialnej ds.

doktorant6w).
Przy ocenie sytuacji materialnej doktoranta i rodziny doktoranta bierze sig pod uwagq

obowiEzek alimentacyjny rodzic6w (opiekun6w prawnych) wobec dzieci, z zasize?eniem
sytuacji okreSlonych w $ 16 ust. 4.

Fakt samodzielnego zamieszkiwania mal2eristwa doktorant6w lub doktoranta poza domem

rodzinnym nie zwalnia ich rodzin od obowi4zku alimentowania w okresie studi6w Nie
stanowi rownieZ podstawy do uznania dochodowoSci tych doktorant6w za zerowq.

818
Doktorant studi6w stacjonamych znajduj4cy sig w trudne.i sytuacji materialnej moze

otrzymywa6 stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci z tylulu zamieszkania w domu

studenckim lub w obiekcie innym ni2 dom studencki, jeZeli codzienny dojazd z miejsca

slalego zamieszkania do uczelni uniemozliwialby lub w znacznym stopniu ulrudnial
studiowanie.
Doktorant studi6w stacjonamych w przypadku, o kt6rym mowa w ust 1, moze otrzymywai
stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci r6wnieZ z tytulu zamieszkania
z niepracujEcym malZonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie

innym niZ dom studencki.
Uprawnionym do uzyskania stypendium socjalnego w zwigkszonej uysokoSci, o kt6rym
mowa w ust.l i ust.2, jest doktorant, kt6rego doch6d na osobq w rodzinie nie ptzekracza

najniZszego przedzialu dochodowego ustalonego przez rektora zgodnie z $ 3 ust.2 pkt l.



4.

5.

4. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1-3, stypendium socialne moze zostai zwigkszone nte

wigcej niZ o 50% stawki ustalonej przez rektora dla najni2szego przedzialu dochodowego.
l,4czna miesigczna wysokoSi zwigkszenia stypendium z tytulu, o kt6rym mowa w ust. I i 2

nie moZe bye wy2sza niz 1000h stawki stypendium ustalonej przez reklora dla najnizszego
pr zedzialu dochodowe go.

5. Doktorant zamieszkuj4cy w obiekcie innym niZ dom studencki do wniosku zal4cza

oSwiadczenie potwierdzajqcy fakt zamieszkiwania w wynajmowanym lokalu.

)

3.

l.

Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych

819
Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych moZe otrzymywad doktorant z t)'tulu
niepelnosprawnoSci potwierdzonej orzeczeniem wla5ciwego organu.
Do wniosku, o przyznanie stypendium specjalnego doktorant powinien dol4czy't orzeczenie

o stopniu niepelnosprawnoSci lub orzeczenie traktowane na 16wni z tym orzeczeniem.
Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych jest przyznawane nie dlu2ej niZ na okres

waZnoSci orzeczenia potwierdzaj4cego niepelnosprawno56.
WysokoSi stypendium dta os6b niepelnosprawnych uzaleZniona jest od stopnia

niepelnosprawnoSci okreSlanego w orzeczeniu.
W przypadku utraty waZnodci orzeczenia o niepelnosprawnoSci lub stopniu

niepelnosprawnoSci w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania

uprawnierl do stypendium specjalnego, doklorant jest zobowiqzany do niezwlooznego

dostarozenia do organu, kt6ry wydal decyzjg o stypendium, wniosku o ponowne przyznanie

stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym przez wlaSciwy organ

Stypendium dla najlepszych doktorant6w

s20
Stypendium d la naj lepszych doktorant6w mo2 e by t przy znane:

l) na pierwszym roku studi6w doktoranckich - doktorantowi, kt6ry osi4gn4l bardzo dobre

wyniki w postgpowaniu rekrutacyjnym,
2) na kolejnych latach studi6w doktoranckich - doktorantowi, kt6ry w roku akademickim

poprzedzaj 4cym przy znanie stypendium spelnil l4cznie nastgpuj qce warunki :

a) uzyskal bardzo dobre lub dobre wyniki egzamin6w objgtych programem studi6w
doktoranckich,

b) wykazal sig postgpami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
c) podczas studi6w doktoranckich prowadzonych przez uczelnig wykazal sig

szczeg6lnym zaanga'Zowaniem w pracy dydaktycznej.

6 2l
1. Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorant6w opiniuje kierownik studi6w

doktoranckich.
2. Kierownik studi6w doktoranckich, okre3la, jaka cz95i Srodk6w przyznanych jednostce na

stypendia dla najlepszych doktorant6w moZe byi przeznaczona na stypendia doktorantom
pierwszego roku studi6w.

$22
L Dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w) rozpatruje wnioski

o stypendia dla najlepszych doktorant6w:



l) doktorant6w pierwszego roku studi6w - na podstawie potwierdzonych przez dziekanal

wynik6w postgpowania rekrutacyjnego,
2) doktorant6w drugiego i kolejnych lat studi6w - przyznai4c za wyniki i osiEgnigcia.

uzyskane w roku poprzedzaj4cym rok przyznania stypendium, punkty zgodnie z zasadami

okredlonymi w ust. 2.

2. Punkty, o kt6rych mowa w ust. I pkt 2, przyznawane s4 z zachowaniem nastgpuj4cych zasad:

I ) bardzo dobre lub dobre wyniki egzamin6w objgtych programem studi6w doktoranckich:
4,81 5,00 - 40 pkt,
4.66 - 4,80 - 30 pkt,
4,50 - 4,65 - 20 pkt,

2) postgpy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej - do 40 pkt,
3 ) szczeg6lne zaangalowanie w pracy dydaktycznej - do 20 pkt,

3. Dziekan (bEd2 wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w) ustala grupg doktorant6w
pierwszego roku studi6w, kt6rzy osi4gngli najwylsze wyniki postqpowania rekrutacyjnego.

oraz grupg doktorant6w drugiego i kolejnych lat studi6w z najwylsz4 iloSci4 punkt6w (nie

mniejsz4jednak niz 60 pkt), z zachowaniem nastgpuj4cych zasad:

l) stypendia dla najlepszych doktorant6w mog4 zostai przyznane w licznie nie wigkszej niZ

wynika to z wysoko6ci Srodk6w przeznaczonych na ten cel przez rektora, zgodnie

z zasad1 ustalonq w $3 ust. 2 pkt 3,

2) stypendia dla najlepszych doktorant6w mogq zosta6 przyznane doktorantom pierwszego

roku studi6w w liczbie nie wigkszej niz wynika to z uysokoSci Srodk6w przeznaczonych

na ten cel. zgodnie z zasadq ustalon4 w $ 21 ust. 2,

3) stypendia dla najlepszych doktorant6w mog4 zostai przyznane nie wigcej niz 30o/o

doktorant6w danych studi6w doktoranckich.

$23
W przypadku rozpatrywania przez reklora (bEdZ odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds.

doktorant6w) odwolania od decyzji dziekana (bqd2 wydzialowej komisji stypendialnej ds.

doktorant6w) dotyczqcego stypendium dla najlepszych doktorant6w, nie stosuje sig zasad

okreSlonych w $ 22 ust. 3 pkt 3).

s24
W marcu kaZdego roku wydzialy prowadz4ce studia przemienne przeprowadzaj4 ponownE

kwalihkac.ig doktorant6w tych studi6w, ubiegajqcych sig o stypendia dla najlepszych

doktorant6w. W tym terminie stypendia dla najlepszych doktorant6w mog4 zostad przyznane

doktorantom studi6w przemiennych w liczbie nie wigkszej niZ w pt2dziemiku. Stypendia mog4

otrzyma6 doktoranci spelniajqcy kryteria ustalone dla grupy najlepszych doktorant6w kierunku
studi6w w pa2dziemiku. Dziekan (b4dZ wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w)
przyznaje stypendia z zachowaniem zasad ustalonych w Q 22.

$2s
Doktorant moZe r6wnoczesnie otrzymywai stypendium dla najlepszych doktorant6w
i stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia. Otrzy,rnywanie tych stypendi6w nie wyklucza
prawa do pozostalych dwiadczen pomocy materialnej oru prawa do otrzymywania stypendium
przyznanego przez organy samorz4du terytorialnego oraz pracodawc6w, a takze pochodz4cego

ze Srodk6w funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

s26
1. Doktorantowi ostatniego roku studi6w, kt6remu przyznane zostalo stypendium dla

najlepszych doktorant6w, przystgpuj4cemu do obrony pracy doktorskiej przed termrnem

l0



okredlonym w planie studi6w, na pisemny wniosek zaakceptowany przez dziekana, pozostala

do wyplaty kwota stypendium mo2e zostai wyplacona jednorazowo przed dat4 obrony.
Wniosek powinien zostue zlozony nie p62niej niz 30 dni przed wyznaczon4 dat4 obrony pracy

doktorskiej. za poSrednictwem kierownika studi6w doktoranckich.
2. Doktorantowi koricz4cemu studia przed terminem okreSlonym w programie studi6w

przyznane stypendium socjalne i specjalne dla os6b niepelnosprawnych przysluguje

w zmniejszonej wysokoSci - proporcjonalnie do liczby dni, w kt6rych posiadal uprawnienia
do otrzymywania tych Swiadczeri.

Zapomoga

s27
L Zapomoga to Swiadczenie jednorazowe przyznawane doktorantowi, kI6ry z przyczyn

losowych znalazl sig przej6ciowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:
l) Smierci4 czlonka najblizszej rodziny,
2) dlugotrwal4 chorobq doktoranta, jego dziecka lub czlonka najbliZszej rodziny

pozostaj4cego we wsp6lnym gospodarstwie domowym,
pozarem, powodzi4 lub inn4 ktgsk4 2ywiolow4,
innym zdarzeniem losowym powoduj4cym pogorszenie sig sytuacji materialne..

doktoranta (nieprzewidywalnym b4d2 trudnym do przewidzenia, niezale2nym od woli
doktoranta).

2. Zapomogg doktorant moze otrzymad dwa razy w roku akademickim z zastrzezeniem.

2e zapomogg z tytulu tego samego zdarzenia moZe o|lzyma( lylko raz.
3. Wniosek o zapomogg wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi opisane we wniosku zdarzente

doktorant powinien zlozy(, nie p62niej niL w terminie dw6ch miesigcy od dnia powstania

l.

okolicznoSci o kt6re.j mowa w ust. I .

Wz6r wniosku o przyznanie zapomogi slanowi Zal4cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

828
Utrata prawa do pomocy materialnej nastgpuje w wyniku:
1 ) ukoriczenia studi6w doktoranckich,
2) prawomocnej decyzji o skreSleniu z listy doktorant6w,
3) zloZenia pisemnej rezygnacji ze studi6w,
4) prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinamej o zawieszeniu w prawach doktoranta,
5) uzyskania pomocy materialnej z tego samego tytulu na innej uczelni,
6) Smierci doktoranta.

2. W przypadku wyst4pienia okolicznoSci o kt6rej mowa w ust.1, przyznane stypendium
wyplacane doktorantowi za dany miesi4c w zmniejszonej wysoko5ci - proporcjonalnie

J.

liczby dni, w kt6rych doktorant posiadal uprawnienia do otrzymywania tych Swiadczeri.

Przywr6cenie wyptaty Swiadczefi pomocy materialnej, w sytuacji przywr6cenia utraconego

statusu doktoranta lub zakoriczenia okresu zawieszenia w prawach doktorantajest moZliwe na

podstawie ponownego zlolenta wniosku stypendialnego i otrzymania decyzji o przyznanru

stypendium.
W przypadku uzyskania zgody na przedluZenie studi6w doktoranckich spowodowanych
koniecznoSci4 prowadzenia dlugotrwalych badarl naukowych w ramach studi6w doktorant
zachowuie prawo do ubiegania sig o Swiadczenia pomocy materialnej.

1l
4)

4.

Jest
do

4.

ll



Miejsca w domach studenta

$2e
l. Doktorant mo2e ubiegai sig o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to

przysluguje r6wnie2 mal2onkowi i dziecku doktoranta.
Doktorant moze korzystai z miejsc w domach studenckich na zasadach okre5lonych
w Regulaminie Dom6w Studenta Uniwersytetu w Biallmstoku.
Decyzje w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, na podstawie zlo2onego przez

doktoranta wniosku, podpisuje dziekan wydzialu.
4. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim stanowi Zalqcznik nr 6 do niniejszego

Regulaminu.

$30
Regulamin wcho dzi w 2ycie z dniem 1 pa2dziernika 2014 roku.

J.

t2



Zal4cznrk nr 1

do RegulaDintr przyaawanra r wlplacNDi, S$radczen po'nocy

materialneJ doktorantom Uni*ersyleltr r! Birlymstoku
wprowadzony 7-arz4dzen,ern nr l8 Reklor! Un,*ersytelr !v
Bralymsloku z dnia I paZdzrem'ka 2014 r

Dala \lDllwu wni$ku na osobe w rodziDie dokloranla

(nodDis. Dr€czalka Dracownika dTrekanatu) (d,r, oodDis i hieczarka Dracown,ka dziekanatu)

Dzickan Wydzialu/
Wydziab$a Komisja Slypendialna ds. I)oktorantow'

'niewlasciwc skreSl

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

w roku akadcmickin ...... ......

t!lasciwc zakrcsl X

f SocJALNEGo

n socJALNEco w zwI4KszoNEJ wYsoKoscl z TYTULU zAMlEszKANlA w DoMU
STUDENCKIM LUB W OBIEKCIE INNYM NIZ DOM STUDENCKI

I socJALNEGo w zwl4KSZoNEJ wYsoKoscl z TYTULU zAMlEszKANlA z NIEPRACUJACYM
[4ALZONKIEM LUB DZIECKIEM STUDENTA W DOMU STUDENCKIM LUB W OBIEKCIE INNYM
NIZ DOM STUDENCKI

1. Imig i nazwrsko dokloranta/ki:

2 Adres zamieszkania: . ....... .............

3 Numcr tclcfonu. . .... E-mail:

4 Nr albumu:

5 Rok/dzicdzina/dyscyplinanaukowa:

6 Forma s1udr6\r: stacJonarne nigstacionarne (wlasciwe zakreSlii X)

7. Danc dotycz4ce dokloranta ijcgo rodziny

8 lrros,/c o dokon]nic prlcler,\ u k!!oly przyznaneFo styPcndium na kunto:

l-r) Imig i nazwisko
Stopiei

pokrcwieistwa
Data urodzenia

Miejsce nauki. zatrudnienia

(inne ir6dlo utrzymania)

I wnioskodawca

2.

3

4

5

6

7

8

n-r konta



9 I,r4imuiq do rviadomoSci. ze warunki€m wyplaty przyznan€go Swiadczenia .icst zlozcnie oswiadczcnia o

0iepobierilniu Swiadczci z lunduszu ponlocy matcrialne1 na wigcej niz.iednych studiach doktoranckich

l0 Wyrazam zgodq na przetwarzanic morch

I)oktorarl6w Uniwcrsytetu \\ llialymstoku.

(cryt"iny po,lpi, wnioskodawcy)

danych osobowych na potrzeby Wydzialo\rei Komisii Stypcndialnci ds.

(czytelny podpis wnioskoda\vcy)

l1 Zgodnic z ustarvq o ochronie danych osobowych. wyrazam zgodQ na przetwaftanie prz.c|, Uniworsytet w Bialymstokr

dan!ch /a\r'arlych \v niniejszym \r'nioslu oraz zlozonych do waiosliu dokumcntach

llialystok. dnia
(czytelny podprs \-nioskodawcY)

2olnier/a zawodotvcgo. 2()lnierzcm zarvodorvym, f'unkcjonariuszern sluZbl2 Jestcm / nie jcstcm kandydatcm na

paristwowych fttiqx,rrtzeb e skrcilit)

(wlaSchue znkrcilii)

llial,vstok. dnia . .

lJ. Zapoznalcm (am) sig z regulaminem p'Zyznaw^nia i rvyplacania Swiadczei pomocy malcrialnej doktorantonl

[Jniwersytctu w Bialymstoku.

l,l Zoborvi4zLrjg sig do zwrotu nicnaleznl0 pobranych iwiadczcil z funduszu pomocy materialnej.

l5 lbdanc Drzcze mnic informacjc i zalqczonc dokumenty sq prawdziwe oraz 2c .jestem Swiadomy(a) odporvicdzialnolci

kafnej za lalsz)lvc zcznania z art 233 $ I ustarv), z dnia 6 czerwca 199'1 r Kodeks karny (Dz LJ Nr 88. poz. 553 z

p6in zm.) oraz odpowiedzialnosci cywilnei z art. 415 ustawy z dnia 23 kwictnia 1964 r Kodcks cywilny (Dz. U. Nr

16, poz 93 z p6itt zm ) za szkodg w-vrzqdzonq niezgodnym z pra$dq oS$iadczcniem'

l6 Do $niosku zalilczam nastgpui4ce dokumcnty w kt6rych zawarte s4 inlbrmacjc pozwalai4oe okreSli6 sytunciq

malerialnq Inojej rodzlny oraz rvyliczyi micsigczny doch6d netlo przypadajqcy naosobg wmojci rodzin'e * (wlaScir\c

zakre(liti X)
zaswiadczcni^ z urzfdu skarbowego czlonk6w rcdzrny studenta i studenta o dochodzic podlcgai4cyrn opodatkowanrll

na zasadach okre(lonych \\' art. 27. 30b.30c i 30c ustawy z dnia 26 lipca I99l r o podatku dochodowym od os(lb

lj7-)cznych osi4gnigt],m w roku kaleldarzo$ym poprzedzajqcym okres zasilkowy^. zaswiadczenia sq obowlqzkowc dla

wszystkich pclnolctnich, w momencte skladania wniosku. czlonk6rv rodziny, wz6r zaswiadczenla stanowi zalqcznrk

numcr I do wnioskui
oswiadczcnia czlonk6w rodziny studcnta i studcnta rozliczalqcych si9 na podstawic przepist5w o ztyczaltowanym

podatku dochodowym od nickt6rych przychod6w osiqganych przez osoby lizyczne o dochodzic osi4gnigtym w rokti

iialelclarzorvym poprzcdzai4cym okres zasilkowy'; wz6r oswiadczenia stanowi zalQcznik numer 2 do wniosku;

oswiadczenia czlonkdw rodziny sludcnla i iludcnla o ,lochodzic niepuJlegajiJrlrn oporlutkouaniu pudatlicrn

dochodowym od osi)b l]zycznych osiqgnigtyn rv roku kalendarzowym F)przcdzajqcym okrcs zasllk.)wy wraz z

tlokumen[ami potwierdzaj4cymi wykazane w oswiadczeniu dochody (np MOPS. FA, KRUS' ZUS)' rvz'ir

o(wiadozcnia slinowi zalqcznik nunlcr 3 do wniosku i zrwiera katalog dochod6w, kL6re powinny bya wllczanc clo

dochodu:
zajwiadczcnia czlonk6rv rodzinl studcnta i stlrdcnta zawicrajilcc inlbrrnacjq o \rysokosci skladck na uberpicczenrc

zdro$otDc w roku kalendarzowym poprzcdzajilcyrr okres zasilkowy'(np ZtJS, KRUS); zaSwiadozcnia s4 niezbqdne dla

kazdego, klo posiadal doch6di obo\vi4zuie wz6r zaiwiadczcnia wydany przcz wlaicirvy urz4d,

zaSwiadczenie wlaiciwego organu gminy. nak{z ptatniczy o wielkoscr gospodarstrva rolnego wyrazoncj w hcklarach

przeliczeniowych ogirlnei porvierzchni \4 roku kalendarzowym poprzedzaiqcym okrcs zasilkowy; obowiqzuje $/tir
raSwiadczcnia wydany przez wlaSciwy urz4d;

umowt dzierzawy - w przypadku oddania czgsci lub calofui znajduj4ccgo sig rv posiadaniu rodziny gospoda$hva

rolnego w dzierzawg, na podstawie Llmo\\,y zawartci stosownie do przcpis6w o ubczpicczeniu spolccznym rolnik6N.

albo ocldania gospodarstwd rotnego w dzicrzawQ w zwi4zku z pobieranien1 fcllty okreslonei rv przcpisach o wspicranin



ll

rozwoiu obszar6w wiejskich ze Srodkriw pochodz4cych z Sckcji Gwarancjt Europcjskiego Funduszu Oricntacii i

cwaranciiRolnei,
umowQ z0wartq w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkladriw gruntowych - w przypadku wnicsienia

gospodarslwa rolnego do uzytkowaDia przez rolnicz4 sp6ldziclnig produkcyjnq,

odpis podtegaj4cego wykonaniu orzeczenia s4du zasqdzajqcego alimenly na rzccz os6b w rodzinie lub poza rodzinq

lub odpis protokolu posiedzenia zawierajqcego tr€Sd ugody s4dowej' lub odpis zatwierdzonej przez s{d ugody

z ut^rlci przed mediatorem, zobowi4z-ujqcych do alimcnt6w na rzecz os6b rv rodzinic lub poza rodzinq (!4!.ibiyq
podkrcSlra).

przekazy lub przelewy pieniQine dokumentuj4ce wysokosa zaplaconych alimGnt6w, iezcli czlonkorvt0 rodziny sq

zoborviqzani orzeczenrerr s4du, ugodq sqdowA lub ugodq zawart4 przed mediatorcm do ich placenia na rzccz osoby

spoza rodzrny,

rv przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymala alimcnt6w albo otzymala.ie w wysokosci nizszej od ustalonei rv

orzeczeniu s4du! ugodzie s4dowei lub ugodzie zawartej prz9d mediatorem:

- zajwiadczenie organu prowadzqccgo postgpowanie cgzekucyjne o calkowitci lub czg(ciowej bczskutccznoici

cgzekucii dliment6\I, a takzc o wysokosci wyegzekrvowanych alimcnt6w, lub
- informacjg wlasciwego sadu lub wlasciwej instytucji o podigciu przez osobQ uprawnion4 czynno(ct zwi4lanych z

wykonaniem tyhrlu $ykonawczcgo za granicq albo o nicpodjQciu tych czynnosci. w szczeg6lnosci w zwiilzku z

brakicm podsrawy prarvnej do ich podjgcta lub brakiem mozliwoSci wskazania przcz osobQ uprawnion4 miejsca

zamicszkanio dluznika alimentacyinego ia granic4, jezeli dlu2nik zamicszkuje za granicq',

dokument okreslaj4cy datg ukaty dochodu oraz miesigczn4 wysokoSd utraconcgo dochodu czlonka rodzlny studenta i

studcnla. (nriesigczny doch6d mozcmy zastQpii dochodcm rocznym),
' dokument okreslqiqcy .rvysokoSc dochodu uzyskanego przcz czlonka rodziny studcnta lub studenta oraz Lilzb!

micsiecv. w kl6rych doch6d byl osi4gany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzo*ym poprzcdzaiilcym

okrcs zasilkowy (rok akademicki),
dokum€nt okreslaJqcy urysokoSi dochodu uzyskancgo przez czlonka rodziny z micsiqca nast9pujqcego po miesiqcu, w

kt6rym doch6d zostal osi4gniQty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzo\+ym poprzedT-aj4cym okres

zasilko$y (rok akadcmicki),;
decyzig funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu (wiadczei z Funduszu iich miesigcznei wysokosci oraz o wysoko(cl

Srviadczcti wyplaconych w roku poprzedzaiiicym rok akadcmicki:

odpis zupelny lub skr6cony akt6w zgonu rodzicdw lub odpis podlegaiqccgo wykonaniu orzcczcnia sqdu

zasqclzn;qicgo alinenty Iub odpis protokolu posiedzenia zarvieralqcego trcSi ugody s4dowej. Iub odpis zatwlerdTonci

przez sqd ugody zauartej przed nrcdiatorcm zobowi4zuiqcych do alimenl6 - q-plzyp4lL!-QlqbLulzglqijlg
kartg pobytu - rv przypadku cudzoziemca przebytvaiqcego na lerytorium Rzeczypospolltej Polskicj na podstrwie

zezrvolinra na osicdlenie siQ, z-ezwolenia na pobyt rczydenta dlugolerminolvego Wsp6lnot Europejskich, zezwolenix nx

zamjcszkanie na czas oznaczony udzieloncgo w zwi4zku z okolicznoici4, o kt6re-i mowa w art- 53 ust I Pkt l3 ustaw)

z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach (Dz U. z20ll r.Nr264,poz 15'13 oraz z2\l2 r poz 589 i769). lub rv

zwi4zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitcj Polskicj statusu uchodzcy lub ochrony uzupelniaj4cc.j;

odpis prawomocnego orzeczcnia sQdu orzekajqcego rozw6d lub separacjg albo odpis zupclny lub skr6cony aktu zgonu

rnalzonka lub rodzica dziecka - w DrzYDadku osobY samotnie wvchowuiacei dziecko:
I odpis zupelny aktu urodzenia dziccka - w przvpadku qdv oiciec icst nieznanv;

odpis prawomocnego orzeczcnia sqdu oddalajqcego pow6dztwo o roszczenie alimcntacyinc;

orzeczenie sqdu zobo\riqzuj4cc icdnego z rodzic6N do ponoszenia calkorvitych koszl6w utrirymanra dzicckal

odpis prarvomocncgo postanowrcnia sQdu orzekajqcego przysposobrenie lub zaiwiadczenie s4du lub o(rodka

adopcl,jncgo o prorvadzonym postgpowaniu s4dowym w spra\ric o przysposobienic clziecka,

orz€czenie s4du o powolaniu opickuna prawnego dzieoka;

orzeczenie o ni€pelnosprawnosci lub stopniu niepelnospr{wnosci czlonka rodziny sludenta lub studcnta powy2ei l8

roku 2ycia, o ile nie uczq si9 i pozostai4 na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta'

zaSwiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczcgo czlonka rodziny studcnta i okrcsie na.iaki zoslal on

udziclonl oraz o okrcsach zalrudnienia:
zajwiadczenie o uczgszczaniu do szkoly lub szkoly wyzszej rodzeishva lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku 2Jcia:

odpis skrdcony aktu urodzenia rodneistwa lub dzieci do l8 roku 2yci4 w przypadku nicucT-gszczania do szkoly:

za6wiadcz€ni€ o wysokosci dochod6w czlonka rodziny studcnta lub studenta w przypadku, jesli osiqgnql on dochod)'

poza granicarni Rzeczpospolitej Potskiej w roku kalendarzo$ym, z ktdrego ustala siQ dochdd;

inne dokumenty niezbgdne do Llstalcnia prawa do pomocy materialncj na ucTclni

" Dokumcnly, k16rc nalezy zlozyd w oryginale

Puuezcnie:
Kopic dokumcnt6w niezbgdnych do przyznania stypendium uwicrzytelnia organ wlaSciwy prowadz4cy postePowanre w

sprarvic (pracownik wKS ds Dokloranl6w przryjmujqcy dokumenty), notariusz lub instytucla, kt6ra dokument wydala-



Zal4cznlk nr I

do wn iosku o przyznrnie
stypendium socjalnego

WZOR

zAswrADczENlE z URZEDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZTONKA RODZINY
PODLEGAJACYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH
NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 27, 3Ob, 3OC i 3OE USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 T.

o PoDATKU DOCHODOVVYM OD 0568 F|ZYCZNYCH (DZ. U.Z2012 r. POZ.361, ZPOaN. ZM.),

OSIAGNIETYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASITKOWY

OANE

W roku podatkosryn

1) doch6d'' wyniosl . . .... zl ... gr',

2) podatek nalezny wyniosl zl . . . gr,

3) skladki na ubezpieczenia spoleczne odliczone od dochodu wyniosty .

(pieczec urzQdowa) tp"opis , podaniem 
'ti"ni",nazwiska i stanowiska sluzbowego)

'.i-- W pzypadk gdy nE na&no numeru PESEL nalezy podae numer dokumentu potwierdzaiqcego

tozsamoSC.2) Wypelnic w przypadku lAcznego rozliczania siQ malzonk6w z osiEgnistego dochodu3) Przychod pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o skladki na

ubezoieczenia spoleczne
i zdrowotne oraz bez pomniejszania o nalezny podatek dochodowy



Zalqcznik nr 2
do wniosku o przymanie

stypendium socjalnego

(imiQ i nazwisko czlonka rodziny)

oSwrADczENrE czLoNKA RoDztNY RozLlczAJAcEGo slE NA PoDsrAwlE PRzEPls6w

O ZRYCZALTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKToRYCH PRZYCHODoW

oSTAGN|ETYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIAGNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASITKOVVY

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym
dzialalnoSci

opodatkowanej w formie:
(zakre6li6 odpowiedni kwadrat)
d ryczaltu ewidencjonowanego,

uzyskalam/uzyskalem doch6d z

d karty podatkowej.
1 Doch6d po odliczeniu kwotz pozycji 2-4 wyniosl .....zl . .gr-
2 Nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne wyniosly -- - zl . . gl
3. Nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosly ........ .zl ...9r.
4 Nalezny zryczaltowany podatek dochodowy wyni6sl . zl .. . 9(

Oswiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialnosci karnei za zlozenie

falszwe g o osw i a dc ze n i a.

(miejscowosc, data) (podpis czlonka rodziny skladajqcego oSwiadczen ie)



Zalqcznik nr 3

do wniosku o przyzlanie
stypendium socjalnego

(imie i nazwisko czlonka rodziny)

OSWADCZENIE CZIONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJACYM OPODATKOWANIU
poDATKTEM DOCHODOWYM OD OS6B FIZYCZNYCH, OSIAGNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASILKOWY

O$wiadczam, ze w roku kalendazowym ....... uzyskalam/uzyskalem doch6d

w wysokosci .........r... zl ................ gr z tytulu:
1) gospodarstwa rolnego)- ..................... zt (powiezchnia gospodarstwa w ha
pzeliczeniowych ....... );

Oswiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialno'ci kamei za zlozenie falszywego

oSwiadczenia

(miejscowosc, data) (podpis czlonka rodziny skladajEcego oswiadczenie)

2)
3)
4)
/pkt

I 12 x przecigtna liczba ha pzeliczeniowych w roku kalendarzowym popzedzajqcym okres zasilkowy

x kwota miesigcznego dochodu z t ha przeliczeniowego oglaszana w drodze obwieszczenia ptzez Ptezesa
Glownego

UzQdu Statystycznego

Pouczenie
oswradczenie obejmuje nastQpujqce dochody w zakresie niepodlegajEcym opodatkowaniu podatkiem

dochodowym (art 3 pkt 1 lrt. custawyzdnia2S listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz U 22006r Nr

139, poz. 992, z po2n. zm.\):

- renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych iwojskowych oraz ich rodzin,
- renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin ptzyznane na zasadach okreslonych w

przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i woiskowych oraz ich rodzin'
- iwiadczenia pienigZne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przepisach o Swiadczeniu pienig2nym I

uprawnieniach przyslugujEcych zolnierzom zastgpczej slu2by wojskowej pzymusowo zatrudnianym w
kopalniach wggla, kamieniolomach, zakladach rud uranu ibatalionach budowlanych'

- dodatek komb;tancki, ryczatt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach

oraz nieklorych osobach bgdecych otiarami represji wojennych iokresu powojennego,

- Swiadczenie pienigzne okreslone w przepisach o 6wiadczeniu pienieznym przystugujEcym osobom

deportowanym do pracy przymusowe.i oraz osadzonym w obozach pncy ptzez lll RzeszQ Niemiecka lub

Zwiezek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, kt6re utracily wzrok w wyniku dzialail w latach 1939- 1945 lub

eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypalow i niewybuchdw'
- reniy irwalidzkie i tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane ptzez ofiary wojny oraz

czlonkow ich rodzin, renty wypadkowe os6b, kt6rych inwalidztwo powslalo w zwiEzku z pzymusowym

pobytem na robotach w lll Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagtanicy '
- zasiiki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz w przepisach o

systemie ubezpieczen spolecznych,
- 6iodki bezzwrotnej pomocy zagtanicznei otzymywane od rzqd6w paistvv obcych, organizacji

miQdzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych pochodzqce ze srodk6w bezzwrotnej

pornocy pr.y.nanych na poditawie jednostronnej deklaracji lub um6w zawartych z tymi paistwami,

brganiiaclanii tub instytucjami przez Radg Ministr6w, wla5ciwego ministra lub agencje zqdowe, w tym

ro;nie2 w pzypadka;h, gdy pzekazanie tych Srodk6w jest dokonywane za po5rednictwem podmiolu

upowaznionego do rczdzielania Srodk6w bezzwrotnej pomocy zagranicznell na rzecz podmiotdw, kt6rym ma

sluzyc ta pomoc,
- nate2no6ci ze stosunku pracy lub z tytutu stypendium osob fizycznych majqcych miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitel Polskiej, przebywajEcych czasowo.za granicq ' w wysoko6q. odpowiadajqcej

r6wnowartogci diet z tytutu pod;62y sluzbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracownikow

zatrudnionych w paistwowych lub samorz4dowych jednostkach sfery bud2etowej na podstawie ustawy z dnia

26 czerwci 1974r - Kodeks pracy (Dz.lJ z 1998r Nr21'poz 94' z p62n zm)'



- naleznosci pieniezne wyplacone policjantom, Zoln€zom, celnikom i pracownikom iednostek wojskowych i

jednostek policyjnych u2ytych poza granicami paistwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia

sil pairstwa albo paitstw sojuszniczych, misji pokoiowej, akcji zapobiezenia aklom terroryzmu lub ich skutkom,

a takze naleznosci pieniezne wyplacone zolnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pelniqcym funkcie

obseMatorow w misjach pokojowych organizaqi miedzynarodowych i sil wielonarodowych,
- naleznosci pieniezne ze stosunku sluzbowego otrzymywane w czasie sluzby kandydackiej przez

funkcjonariuszy Policji, Pafstwowej Stra2y Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu obliczone za

okres, w kt6rym osoby te uzyskaly doch6d,
- dochody czlonk6w rolniczych sp6ldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni

produkcyjnej, pomniejszone o skladki na ubezpieczenia spoleczne,
- alimenty na zecz dzieci,
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne pzyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r o slopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz U Nr 65, poz 595' z po2n zm-)

stypendia doktoranckie okreslone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyzszym
(Dz \J. z 2012 | poz. 572, 742 i 1544\, stypendia sportowe ptzyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca

2O1O r. o sporcie (Dz. u. Nr 127, poz. 857, z p62n. zm.) oraz inne stypendia o charakterze soclalnym
ptzyznane uczniom lub studentom,

- kwoty oiet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, otrzymywanych przez osoby

wykonujqce czynnoSci zwiqzane z pehieniem obowiEzk6w spolecznych i obywatelskich,
- niteZndsti pienigzne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych

na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajEcym na wypoczynku orcz uzyskane z

tytulu wyzywienia tych osob,
- dodatki za tayne nauczanie okre6lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz U. z 2006

r Nr 97, poz. 674, z poan. zm)-,
- dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie speclalneJ

strefy ekonomicznei okreslonej w pzepisach o specjalnych strefach ekonomicznych'
- ekwiwalenty pienigzne za deputaty weglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i

prywatyzacji przedsiebiorstwa paistwowego "Polskie Koleje Padstwowe",
- etiwiwjlenty z tytulu prawa do bezplatnego wegla okreslone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa wqgla

kamiennego w latach 2003-2006,
- Swiadczenia okre6lone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora'

" dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granicq Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zaplacone za gtanicA

Rzeczypospolitej Polskiej podatek dochodowy oraz skladki na obowiEzkowe ubezpieczenia spoleczne I

obowiEzkowe ubezpteczenie zdrowotne,
- renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze Srodk6w pochodzEcych z Sekclt

Gwirancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w pzepisach o wspieraniu rozwoju

obszar6w wiejsiich z udzialem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na zecz Rozwoju Obszardw

Wiejskich,
- zaliczkg alimentacyjnq okreslonE w pzepisach o postepowaniu wobec dlu2nikow alimentacyjnych oraz

zaliczce alimentacyJneJ,
- Swiadczenia pieniqZne wyplacane w pzypadku bezskutecznosci egzekucji alimentOw'
- pomoc materialnq o charakteze socjalnym okreslonq w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 199'l r. o

systemie oswiaty (Dz. lJ. z 2OO4 r. Nr 256, poz. 2572, z p62n. zm.) oraz pomoc materialnq okreslonq w art

173ust 1pkt1,2i8,art 173a, art. 199 ust. l pkt 1,2i4iaft.199a ustawyz dnra 27 lipca 2005 r. - Prawo o

szkolnictwie wyzszym

Slypendia, o kt6rych mowa w pouczeniu, kt6re powinny byc wykazane .iako dochod niepodlegajqcy

oDodatkowaniu to m in.:
1j stypendia doktoranckie i habilitacyjne ptzyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie szluki'
2\ ptzyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym'

a) stypendia doktoranckie, okreslone w art 200 ww. ustawy
b) stypendia o charakterze socjalnym izapomogi, takie jak:

- stypendia dotyczqce student6w, okreslone w art. 173 ust 1 pkt 1, 2 i 8 ww ustawy'

- stypendta dotyczEce doktorant6w, okreslone wart 199ust 1pkt'1'2i4ww ustawy'

- poro" materialna dla doktorantow przyznawana zgodnie z art 199a ww. ustawy przez jednostki

samorzadu terytorialnego na zasadach okreslonych w art. l73a ww ustawy,

3) stypendia sporlowe przyznane na podstawie uslawy z dnia 25 czerwca 2010 r' o sporcie'

ej stypendium szkolne oraz zasilek szkolny (tj stypendia materialne o charaklerze socjalnym) wynikajEce

z ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty'

Oswiadczam, 2e zapoznalam/zapoznalem sie z powyzszym pouczeniem'

(miejscowosc, data i podpis osoby skladaiqcej oswiadczenie)



I)rlrt $plywu qnroskn

(Dodpis, picczttka praco\Nnika dnekanalu)

Zat4czi;k N 2

do Regulanr^u p,zyznawrnia i wyplnca ia
swradczerr pornocy marenarncl
dokloranlom Uniwersyretu s Bralymsloku
wProwadzony Zarz4dzer renr nr lE
Reklora UDiwc6ytclu $ Eiallnsloku
zdnra I Pudziernika 2014 r

Dziekan Wydzialu/
Wydzialowa Komisja Stypendialna ds, Doktorant6w'

' nicwlasciwc skreSl

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

t.

2.

3.

4

5.

6.

7

Adres zamieszkania: ......................

Numer telefonu:

Nr albumu:

Rok/dziedzina/dyscyplina naukowa:

E-mail:

Forma studi6w: I stacJoname I niestacjonarne (wlagciwe zakreslii X)

Proszg o dokonanie przelewu kwoty prryznanego stypendium na konto:

8. Do wniosku zal4czam (wla5ciwe zakre6lic X):

tl orzeczenie o stopniu niepelnosprawno6ci'

! orzeczenie traktowane na r6wni z orzeczeniem o stopniu niepelnosprawnoSci'

9. przyjmujg do wiadomosci, ze warunkiem wyplaty przyznan€go Swiadczenia jest zlozenie oiwiadczenia

o niepobieraniu Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednych studiach doktoranckich.

W) razarn zgodg na przetwarzanle

Stypendialnej ds. Doktorantow.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

(czytelny podpis wnioskodawcY)

(czytelny podpis wnioskodawcY)

f0. OSwiadczam, Ze podane przeze mnie informacje i zzl4czone dokumenty s4 prawdziwe oraz Ze jestem

wiadomy(a) odpowiedzialnoici kamej za falszywe zeznania z at1.233 $ I usta\,!y z dnia 6 czerwca 199'1 |
Kodeks karny (Dz. u. Nr 88, poz- 553 z poln. zm.) oraz odpowiedzialnosci cywilnej z an. 415 $tawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz.93 z p62n. zm.) za szkodg wyfzldzonE

niezgodnym z prawdE oSwiadczen iem.

. moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisii



Biatystok, dnia
(crytelny podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wYazam zgod? nz przetwarzanie przez Uniwersytet w

Biatymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlo2onych do wniosku dokumentach.

Bialystok, dnia
(czytelny podpis wnioskodawcy)

f 3. Jestem / niejestem kandydatem na zolnierza zawodowe go,2alnierznm za rodowym, funkcjonariuszem slu2b

pahstw owy ch (nlepotnebne s ke$U).

(wla6ciwe zs*rellil)

14. Zapoznalem (am) sig z regulaminem przymawania i wyplacania Swiadczefi pomocy materialnej

doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku.

15. Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczeti z funduszu pomocy materialnej.

* W przypadku kopii dokument6w wymaganejest ich potwierdz€nie za zgodnoSC z oryginalem.

Biatystok, dnia
(crytelny podpis wnioskodawcy)



Zalqcmik nrl
do Regulaminu pzyzna\ran'a 

' 
wyplacr'nrr

Swiadczn pomey rnalenant€l
doklorantom Uniwenylclu \y Brrlynrstoku
wprowad4ny ZauOdzentei rr l8
Rektoh UDilversyrctu w Bialynstoku
z dnra I paidzrerdika 2014 r

Dfl., $Dl\$u siioshl
Lrczba pDtrklorv przyznann

D.zez OKS ds Doltorantow

{DodDrs. Dre!zalla nmcu$nil., tlziek.mlu)

Dziekan Wydzialu./

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Doktorant6w'

'nie\!laSci\\e skrcsl

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANToW

w roku akademickim

L

2.

3.

4.

5.

ImiE i nazwisko doktoranta-/ki :

Nr albumu:

Rokrdziedzina./dyscyplina naukowa:

6. Forma studiow: stacjonarne niestacjonarne (wlaSciwe zakreSlii X)

7. Do wniosku zalqczam dokumenty uzasadniajece wniosek.*

8 Proszg o dokonanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na konto:

nr konta

DOKTORANT I ROKU STUDIOW

Wynik postgpowarr ia rekrutacyjnego:

(podpis pracownika odpowredzialnego za obsfu8Q sttdi6w dokoranckich )

DOKTORANT II. III, IV ROKU STUDIOW lfypelnut
oKs

L Srednia ocen z egzamin6w objgtych programem studi6w doktoranckich:

lpodpi, pro"u*nito ,rdp"*"lti"i".t" t" 
"i.trtQ 

studou doktoraDckioh )

2. Postgpy w pracy naukowej oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej - do 10 pkt

...pKt



.. .pkt

3. Zaangalowanie w praca dydaktyczn4 do 20 pkt

...pkt

Bialystok, dnia
i;.;;;i,;; ilPl;;;;;.k;^-;

Opinia Kierownika studi6rv doktoranckich

Bial),slok. dnia
(podprs Krerorunika studi6w doktoranckich)

Odwolawcz{ Komisja Stypendialna ds. Doktorant6w

(podpis przeNodnicz4ccgo OKS ds Doktorant6w)

9. przyjmujg do wiadomosci, zc warunkicm wyplaty przyznanego Swiadczenia -iest zloZenie oswiadczenia o

niepobieraniu Swiadczei z funduszu pomocy materialnej na wiQcej nizjednych studiach doktoranckich.

l0. Oswiadczam, Ze podane przeze mnie informac.je i zallczone dokumenty sq prawdziwe oraz ze jestem

Swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania z arl.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 199'7 t.

Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p6Zn. Tn.) oraz odpowiedzialnosci cywilnej z art. 415 ustawy z

dnia.23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z p6Zn. zm.) za szkodg wyrz4dzonq

niezgodn; m z prau dq oSuiadczeniem.

i.)yi.r"l plopir r"i"rt"o^*.y i

i""vi.r"v p"opit *"i"rt"i"*"yl

ll. wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby wydzialowej Komisji

Stypendialnej ds. Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

(czytelny podpis wnioskodawcY)



12. Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wyra2am zgodq na przetwarzante przez

Uniwersytet w Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlo2onych do wniosku

dokumentach.

(czytelny podpis wn ioskodawcy)

13. Jestem/nie jestern kandydatem na lolnierza zawodowego, 2olrtterzBn zawodowym,

funkcjonariuszem slu2b paristwowych (niepotrzebne skreflit).

(wlniciwe zakreilii)

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczei pomocy rnaterialnej

doktorantom Un iwersytetu w Bialymstoku.

Zobowi4zujg sig do zwrotu nienaleZnie pobranych Swiadczef z funduszu pomocy materialnej.

* W przypadku kopii dokumcnt6w wymaganejest ich potwierdzenie za zgodno(6 z oryginalem

(czytelny podpis wnioskodawcy)

t4



Zalqc^ikn 4

do ReBDlaminu pzyznawania i wyplacania
Swiadczen pomocy matcrinlneJ
doklorantom Uniwersytelu v Bialymsloku
E"rowadzony ZaT4dzetriem nr l8
Reklon Uniwersytel{ w Bialymsloku
z dnia I paidzrmrika 2014 r

Dala wpbqtr wnrosku:

Dziekan Wydzialu/

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds, Doktorant6w'

niervlalciwe skreSl

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

l. lmiE i nazwisko doktoranta/ki: ..................

2.

Na podstawie $ 27 Regulaminu przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej doktorantom

Uniwersytetu w Bialymstoku zwracam siQ z prosbq o pzyznanie zapomogi.

Uzasadnienie wniosku:

6. Forma studi6w: tr stacjoname E niestacjoname (wla6ciwe zakreSlii X)

7. Proszg o dokonanie pzelewu kwoty prrymanego Swiadczenia na konto;

nr konta

9.

8.

10. Do wniosku zal4czam nastgpuj4ce dokumenty+:



lt. .,,n;;;;" ;;";";"," , ; ;",,;;;; ;;,;;,;;',;";;;"," u*"0.'."',,.,,,,",.",. ",* "0."..," "
niepobieraniu Swiadczeir z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednych studiach doktoranckich.

Bialystok, dnia ...........,......
(czytelny podpis wnioskodawcY)

OSwiadczam, ze podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty s4 prawdziwe omz ze jestem

Swiadomy(a) odpowiedzialnoSci kamej za falszywe zeznan\a z art.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.) oraz odpowiedzialnodci cywilnej z afi. 415 ustawy z

dnia. 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm) za szkodg wyrz4dzon4

niezgodnym z prawdq oSwiadczentem.

Biatystok. dnia

13. Wyrarzam zgodg na przetwarzanie moich
Stypendialnej ds. Doktorant6w.

t2.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji

i"il"i"t p;;;i' *"i"'t"i,..o

14. Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wyraZam zgode na przgawaft rie pzez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawartych we wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach

(czytelny podpis wnioskodawcy)

15. Jestem / nie jestem kandydatem na Zolnierza zawodowego, zolniezem zawodowym, funkcjonariuszem sluzb

pahstwowych (niepotnebn e s kreflit).

(wlalciwe zakreilit)

Zapoznalem (am) si9 z regulaminem przyznawania i wyplacania Cwiadczeh pomocy materialnej

doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku.

ZobowiEzujg sig do zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczeti z funduszu pomocy materialnej.17.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

+ W przypadku kopii dokumentdw wymagane jest ich potwierdzenie za zgodno6C z oryginalem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

16.



Zalicznik ff 5

do Regulminu przyaawaria i wlplacania Swiadcren
pomocy materialnej doktorantom uniwecytetu w Bialymstoku
wprowadzonego Zarz4dzeniem nr lE Reklora Uniwersytetu w Bialyrnsloku
z dnia I pa:tdziemika 2014 r

Dziekan wydzialu/ Wydzialowa Komisja

Stypendialna ds, Doktorant6w Wydzialu *

'niewla6ciwe skreSl

oSwrADczENIE o NIEPoBIERANIU Swancznf poMocY MATERIALNEJ
NA WI4CEJ NIZ JEDNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

Zgodnie z art. lE4 ust. 7 ustawy z dniz 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyLszym, z poin. zm.

Swiadomy(a) odpowiedzialnoici karnej za falszywe zeznania wynikaj4cej z art.233 $ I ustawy z dnia

6 czewca 1997 r. Kodeks karny, z p6Ln. zm. oraz odpowiedzialnosci cywilnej za szkodg wyrz4dzon4

niezgodnym z prawdq oswiadczeniem wynikaj4cej z art. 475 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny, z p6Ln. zm., ofiwia.dcz^m, ze:

l) w roku akademickim 20 ...../20....... nie bgdg pobieral/a Swiadczei pomocy materialnej (tj.

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, sfpendium dla

najlepszych doktorant6w i zapomogi) nawigcej niZ jednych studiach doktoranckich w

Uniwersytecie w Bialymstoku lub innej uczelni.

(podpis skladaj4cego o6wiadczenie)



Z?llen'k nr6
do Rqul,m'nu pzyzmwdh iwyplaclnia iwadczen pom@y

n,terialne dok(omlom ljnrwe6ylc'u w lliarym{okd
qDroNadzony Zaradaiem nr l3 RuktorN Uriweuyretu s B'alYmnoku
zdnir I pedzi€mika 2ol4 r

Dziekan Wydzialu

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

I Nr l, ul. Zeromskiego I

l- Nr 2, ul. Krakowska 9a

I Nr 3, ul. Pogodna 65 (wla5ciwe zakreSlii X)

l. lmig i nazwisko doktoranta/ki:

2. Adres staleco zameldowania:

3. Numer telefonu: .... ... ..... E-mail:

4. Nr albumu:

5. Rok/dziedzina/dyscyplina naukowa: ......................

6. Forma srudi6w; 'l stacjonarne

7. Dane dotyczqce doktoranta ijego rodziny

Ll niestacjonarne (wlajciwe zakreSliC X)

8. Miesigczny doch6d netto przypadal4cy na jednego czlonka rodziny, wedlug zalqczonych dokument6w

wynosi .............. .........21.

9, Odleglodi od miejsca zameldowania do uczelni wynosi ..................... ... km

10. Oswiadczam, Ze podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty sq prawdziwe oraz Ze Jestem

Swiadomy(a) odpowiedzialnoSci kamej za falszywe zeznania z art.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 199'7 r'

Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz_ 553 z poan. zm.) oraz odpowiedzialnosci cywilnej z vft. 415 ustaw z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. u. Nr 16, poz. 93 z p62n. zm.) za szkodg wyrz4dzon4

niezgodnym z prawd4 o3wiadczeniem.

1 | Wyrazam zgodQ na przetwaruanie moich danych osobowych

Lp Imig i nazwisko
Stopieil

pokrewieristwa

Data

urodzenia

Miejsce nauki, zatrudnienia

(inne 2r6dlo utrrymania)

I wnioskodawca

2.

3

4.

5

(czytelny podpis $nioskodawcY)



Zalqczntk it 7

do Re8ulminu przlznawatrra i wyplacania swradczeir

pomocy maleflalnej dokrorantoln uniseBytetn w Bralyn'sroku

Zazqdzcnien nr lE Reklora UniweBytetu w Bialymstoku
z dnta 1 pa2d2ietnik^ 2014 |

Bialystok,

(nazwa organu wydajEcego wezwanie)

(ulica, nr domu, nr lokalu)

( kod poczt owY, m iej s cowoi t)

WEZWANIE

Dzialajqc zgodnie z aft. 64 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post9powania administracyjnego (ti.

Dz. lJ. z 2013 t., poz. 267 ze zm.) wzywam PanalPani4 do usunigcia brak6rv we wniosku z dnia

.................. o przyznanie (wla6ciwe podkre3liC):

. stypendiumsocjalnego,

. stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,

. stypendium rektora dla najlepszych student6w,

. zapomogl,

poprzez dostarczenie nastgpujqcych dokument6w:

l. ...................

2 ..................
3. ...................

4. ...................

5. ..................

6. . .. . . ... ... ...... .

Nieusunigcie ww. brak6w w terminie 7 dni od dnia dorqczenia t€go rryezwania spowoduje

pozostawienie Pana/i wniosku o przyznanie Swiad czel6 bez rozpatrzenia.

(podpis osoby upowa2nionej)

(czytelny podpis studenta)

Wezwanie dorgczono mi w dniu



Zal4cznik nr8
do Regulaminu przyznawanr0 r wypl.cania Swiadczeri

pomocy malcrialnej dokloraDtom lJnrwersytetu w Braly sloku

Zazqdzenicm nr l8 Reklorn Uniwcrsyteh w aialymstoku
z dnrn I pazdziemika 2014 r

ii,:"i

(seria i numer dokunenlu lo2samoici)

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowaZniam doktoranta / kg
(imi( i ndzu'isko osoby upowaznionej)

(serta i numer dokumentu toi;amoici osoby upowainionej)

do podpisywania decyzji Wydzialowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorant6w i Odwolawczej

Kom isj i Stypendialnej ds. Doktorant6w*

+ ntepolrzebne skreil it

( p odp$ dokl o ra n I a pE e kaz ui qc e go up ow a i n ie n i e)


