
Zarz4dzenie nr 25
Rektora Uniwersvtetu w Biahmstoku

z dnia 30 paLdzierfiUa 2014 r.

zmieniajqce Zarzqdzenie nr I8 Rektora Uniwersytelu w Biatymstoku
z dnia I paidziernika 2014 r. w sprawie Regulaminu pr4yznawania i wyplacania iwiadczefi

pomocy malerialnej doktoranlom Uniwersyletu w Bialymstoku

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

wryzszym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p62n. zm.) ustala sig, co nastgpuje:

$1
W ZalEczniku do Zarzqdzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia
I pa2dziernika 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wyplacania iwiadczeri pomocy

materiulnej doktorantom Uniwersytelu w Bialymsloku wprowadza sig nastqpujqce zmiany:

1) w$17
uchyla sig ust.4

2) w$26
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,.2. Decyla o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla os6b

niepelnosprawnych w przypadku doktoranta, koricz4cego studia przed terminem
okreSlonym w programie studi6w, lvygasa z ostatnim dniem miesiqca, w kt6rym doktorant
posiadal uprawnienia do otrzymywania tych Swiadczei."

3) w$28
- ust. I pkt 2 otrzymu.ie brzmienie:

..2) ostatecznej decyzji o skreSleniu z listy doktorant6w,"
- ust.2 otrzymuje brzmienie:
.,2. W przypadku wyst4pienia okoliczno5ci o kt6rych mowa w ust.1, decyzja o przyznaniu

stypendium wygasa z ostatnim dniem miesi4ca, w kt6rym doktorant posiadal uprawnienia
do otrzymywania tych Swiadczeri."

{2
l. Tekst jednolity Zal4cznlka do Zarzqdzenia nr l8 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku

stanowi Zalqczn i k do niniej sze go Zarzqdzenia.
2. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



ZalEcznik
do Zarz1dzenia nr 18

Rektora
Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia I paidziemika 20 | 4 r.
ze zm. wprowodzonymi Zar:qdzeniem
nr 25 Rektora UwB

dnia 30 paidziernika 20l1 r

Regulamin przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej
doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku

(tekt jednolily)

Postanowienia o96lne

$r
Doktorant mo2e ubiega6 sig o pomoc materialn4 ze Srodk6w przeznaczonych na ten cel
w budZecie pafrstwa w formie:

l) stypendium socjalnego,
2) stypendium specj alnego dla os6b niepelnosprawnych,
3) stypendium dla najlepszych doktorant6w,
4) zapomogi.
5) stypendium ministra za uybitne osi4gnigcia.

$2
l. Stypendium socjalne, specjalne dla os6b niepelnosprawnych, stypendium dla najlepszych

doktorant6w orzu zapomogg przyznaje sig ze Srodk6w funduszu pomocy materialnej dla
student6w i doktorant6w, o kt6rym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie ..,qi2szym, zwanej dalej Ustawq.

2. Dotac.ia przeznaczona na pomoc materialnq dla doktorant6w nie moze by6 mniejsza niZ
wynika to z proporcji liczby doktorant6w do liczby student6w oraz nie wigksza ni2 60/o

$ysoko5ci dotacji, o kt6rej mowa w art. 94 us1. I pkt 7 , z wryl4czeniem Srodk6w na
stypendia za wybitne osi4gnigcia.

ti3
l. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studenckim i Rad4 Uczelnian4 Samorz4du

Doktorant6w dokonuje podzialu dotacji, o kt6rej mowa w art. 94 ust. I pkt 7 Ustawy.
2. Rektor, w porozumieniu z Radq Uczelnian4 Samorz4du Doktorant6w, ustala corocznie

1) wysokoSi dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniaj4c4 do ubiegania sig
o stypendium socjalne, wysoko56 miesigcznych stawek stypendium socjalnego
w kolejnych przedzialach dochodowych oraz miesigczne stawki zwigkszenra
stypendium socjalnego,

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

najlepszych doktorant6w, proporcjonaln4 do liczby uczestnik6w prowadzonych przez
jednostkg studi6w doktoranckich (wedlug stanu na dziefi l5 pat2dziemika), wysokoSi
miesigcznych stawek stypendium dla najlepszych doktorant6w oraz wysokodi rezerwy
rektora.

4) maksymaln4 wysokoSd jednorazowej zapomogi, nieprzekraczaj4c4 80% najni2szego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta okreSlonego w przepisach o wynagrodzeniu

(nauczvcieli akademickich.

'.1/



5) wysoko5i Srodk6w finansowych przeznaczonych do dyspozycji dziekana na wyplatg
stypendi6w socjalnych, stypendi6w specjalnych dla os6b niepelnosprawny ch oraz

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

cennik oplat za miejsce w domach studenckich,
limity miejsc przyznane poszczeg6lnym wydzialom w domach studenckich,
obejmuj4ce student6w wszystkich stopni ksztalcenia, w tym student6w cudzoziemc6w,
student6w przyjeldlaj4cych w ramach studenckiej wymiany krajowej
i migdzynarodowej, student6w przyjgtych w ramach porozumieri o wsp6lpracy

3.

edukacyjnej, oraz doktorant6w.
WysokoS6 dochodu, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 1, nie moZe by( niLsza niZ 1,30 kwoty,
o kt6rej mowa w art. 8 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej,
oraz wyzsza niz 1,30 sumy kwot okreSlonych w art.5 ust. I i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy
z dnia 2S listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych.
Dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w) na podstawie
zloZonych przez doktorant6w wniosk6w sporz4dza wykaz okreSlaj4cy liczbg doktorant6w
uprawnionych do otrzymania okre6lonych form pomocy materialnej w danym roku
akademickim. Wykazy stanowi4 podstawg do ustalenia wysokoSci stawek iwiadczen
pomocy materialnej, o kt6rych mowa w ust. 2 pkl 1 - 4.

Nie$ykorzystane w danym roku budZetowym Srodki na pomoc materialn4 dla
doktorant6w przechodzq na nastgpny rok do wykorzystania na zasadach okre6lonych
w aft. 103 ust. 7 Ustawy.

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

niepelnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorant6w, w danym roku
akademickim przez okres do dziewigciu miesigcy, a gdy rok studi6w trwa jeden semestr
przez okres do pigciu miesigcy.

l.

2. Stypendia, o kt6rych mowa w ust. 'l przyznawane s4 rok akademicki. W przypadku
studi6w przemiennych oraz w przypadku gdy ostatni rok studiciw, zgodnie z planem
studi6w, trwa jeden semestr stypendi a przyznawarTe sq na semestr.

3. Decyzje o przyznaniu stypendi6w, o kt6rych mowa w ust. I i zapomog, wygasajq
z ostatnim dniem miesi4ca, w kt6rym doktorant zostal skreSlony z listy doktorant6w albo
ukohczyl studia doktoranckie, na kt6rych pobieral Swiadczente.

2.

L
65

Przepis6w o pomocy materialnej nie stosuje sig do doktorant6w bgd4cych kandydatami na

Zolnierzy zawodowych lub Zolnierzami zawodowymi, kt6rzy podjgli studia na podstawie
skierowania przez wla5ciwy organ woj skowy lub otrzymali pomoc w zwiqzku
z pobieraniem nauki na podstawie przepis6w o sluZbie wojskowej Zolnierzy zawodowych.
Przepis6w o pomocy materialnej nie stosuje sig do doktorant6w bgdEcych
funkcjonariuszami sluzb paristwowych w sluzbie kandydackiej albo bgd4cych
funkcjonariuszami sluZb paristwowych, kt6rzy podjgli studia na podstawie skierowania
lub zgody wlaSciwego przeloZonego i otrzymali pomoc w zwi4zku z pobieraniem nauki
na podstawie przepis6w o sluZbie.

66
L Doktorant studiuj4cy r6wnoczeSnie na wigcej niZjednych studiach doktoranckich moZe

otrzymat stypendium socjalne, stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych.

6)
7)

4.

5.



zapomogQ, stypendium dla najlepszych doktorant6w i stypendium ministra za wybitne
osiqgnigcia tylko najednych, wskazanych przez doktoranta studiach doktoranckich.

2. l,4czna miesigczna vrysoko5c stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych
doktorant6w, nie mo2e byi wigksza niz 90Yo najniZszego wynagrodzenia zasadniczego

asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
3. Doktorant jest obowi4zany do zlolenia oSwiadczenia o niepobieraniu Swiadczeri

pomocy materialnej na wigcej niz jednych studiach doktoranckich.
4. ZloZenie o5wiadczenia o kt6rym mowa w ust. 3 jest warunkiem wyplaty przyznanych

Swiadczeir pomocy materialnej.
5. Wz6r oriwiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 3 stanowi Zalqcznik nr 5 do ninieiszego

Regulaminu.

$7
l. Doktorant cudzoziemiec, o kt6rym mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy, moZe ubiegai siq

o pomoc materialn4 ze Srodk6w przewidzianych na ten cel w budzecie palistwa
w lbrmach, o kt6rych mowa w $ l, na zasadach obowiqzujqcych doktorant6w polskich
okreSlonych w niniejszym Regulaminie.

2. Posiadacz wa2nej Karty Polaka, podejmuj4cy studia na zasadach obowi4zujqcych
doktorant6w polskich, mo2e ubiegad sig o pomoc materialn4 ze Srodk6w przewidzianych
na ten cel w budZecie paistwa w formie stypendi6w, o kt6rych mowa w $ l, na zasadach

obowiqzujqcych student6w polskich okreSlonych w niniejszym Regulaminie.
3. Doktoranci bgd4cy obywatelami paristw, o kt6rych mowa w art. 43 ust. 5 Ustawy, mogq

ubiegai sig o stypendia, o kt6rych mowa w $ 1 pkt 3 i 5, na zasadach obowi4zu.i4cych
doktorant6w polskich.

ri8
l. Stypendium ministra za wybitne osi4gnigciajest przyznawane doktorantom przez ministra

wla6ciwego do spraw szkolnictwa wyzszego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany
przez radq wydzialu.

2. Szczeg6lowe warunki, tryb przyznawania i wyplacania stypendi6w ministra za wybitne
osi4gnigcia oraz wzor wniosku o przyznanie takiego stypendium okreSlajq odrgbnc
przepisy.

$e
l. Do decyzji dziekana (b4d2 wydzialouych komisji stypendialnych ds. doktorant6w)

i rektora (b4dZ odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w) stosuje sig

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

2. Czlonkowie wydzialowych komisji stypendialnych ds. doktorant6w lub odwolawczej
komisji stypendialnej ds. doktorant6w podlegaj4 wyl4czeniu od udzialu w postgpowanru

w sprawie w przypadkach okreSlonych w art.24 $ 1 k.p.a.

Szczegrilowy tryb udzielania Swiadczeri pomocy materialnej

terminv skladania wniosk6w o przvznanie Swiadczeri

$ l0
l. Wnioski o przyznanie Swiadczeh pomocy materialnej wraz z dokumentamt

uzasadniaj4cymi wniosek, powinny by,t zlolone przez doktoranta najp62niej do 15

\/



4.

5.

pa2dziernika, a w przypadku studi6w przemiennych naip62niej do I marca kaZdego roku
akademickiego.

2. Wzory wniosk6w o przyznanie stypendi6w stanowi4 Zal4czniki do niniejszego
Regulaminu.

3. W przypadku uznania zlolonego wniosku za niekompletny dziekan (b4d2 wydzialowa
komisja stypendialna ds. doktorant6w) wzywa studenta na pi6mie do usunigcia brak6w
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez

rozpoznania. Wz6r wezwania stanowi Zalqcznik nr 7 do niniejszego regulaminu.
W przypadku zlolenia przez doktoranta wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub
stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych po uplywie terminu wskazanego

w ust. I przyznanie Swiadczeri moZliwe bEdzie o ile Srodki na nyplatg tych stypendi6w
nie zostaly calkowicie rozdysponowane. W takiej sytuacji okes, na kt6ry Swiadczenie

bEdzie przyznane, uzalezniony jest od wysoko5ci posiadanych Srodk6w pozostalych
w dyspozyc.ii dziekana (b4d2 wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w).
W przypadku zloLenia przez doktoranta wniosku o przyznanie stypendium dla
najlepszych doktorant6w po uplywie terminu na zlozenie wniosku, przyznanie
6wiadczenia bgdzie moZliwe je2eli :

1) doktorant zakwalifikuje sig do grupy nie wigkszej niz 30%o doktorant6w danych
studi6w doktoranckich.

2) pula Srodk6w finansowych przeznaczonych na wyplatg stypendi6w dla najlepszych
doktorant6w w danym roku akademickim nie zostala calkowicie rozdysponowana.

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

niepelnosprawnych i zapomogi, s4 przyznawane na wniosek doktoranta przez dziekana (bqd2

wydzialow4 komisjg stypendialn4 ds. doktorant6w).
Na wniosek wydzialowej rady samorz4du doktorant6w dziekan wydzialu moZe przekazat
uprawnienia w zakresie przyznawania Swiadczeri pomocy materialnej, o kt6rych mowa
w ust. I wydzialowe.j komisji stypendialnej ds. doktorant6w.
Decyzje dziekana (bqd2 vrrydz\alowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w) powinny
zawiera6 szczeg6lowe uzasadnienie i pouczenie o moZliwoSci itrybie odwolania. MoZna
odst4pi6 od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglgdnia ona w calo6ci z4danie doktoranta.
Dorgczenie decyzji studentowi powinno nast4pi6 niezwlocznie po jej podjgciu.

ri l2
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
I 5 grudnia kolejnego roku akademickiego.
W sklad wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w wchodzi nie wigcej niL czterech
doktorant6w delegowanych przez wydzialow4 radg samorz4du doktorant6w oraz nie wigcej
niL trzech pracownik6w wydzialu, z zastrzeZeniem. Ze doktoranci stanowi4 wigkszo6i skladu
komisji.
Do kompetencji dziekana (b4dz wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w) naleZy
w szcze{z6lnoSci:

3.

)

3.

L

L

4.

(
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l) oglaszanie terminu skladania wniosk6w o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium
dla najlepszych doktorant6w, stlpendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych oraz
zapomogi,

2) przy.imowanie i analiza zlo|onych wraz z wymagan4 dokumentacj4 wniosk6w o kt6rych
mowawpktl,

3) podejmowanie decyzji w sprawie przyznania bqd2 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

i5.
4) sporz4dzanie i przekazywanie kaZdego miesi4ca do Dzialu Finansowo-Ksiqgowego.

najp62niej do 15 dnia kaZdego miesiqca, list do wyplat przyznanych stypendi6w,
5) nadz6r nad Srodkami finansowymi, bEd4cymi w dyspozycji dziekana (b4d2 wydzialowych

komisj i stypendialnych ds. doktorant6w),
6) przekazywanie pisemnej informacji do Dzialu Finansowo-Ksiggowego w terminie do dnia

l5 lipca dotycz4cej wysokoSci wydanych i niewykorzystanych Srodk6w finansowych
przeznaczonych na wyplatg stypendi6w socjalnych, stypendi6w dla na.jlepszych
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 pa2dziemika
potwierdzonej podpisem kierownika studi6w doktoranckich.

5. Decyzje wydane przez wydzialow4 komisjg stypendialn4 ds. doktorant6w podpisuje
przewodnicz4cy tej komisji lub dzialaj4cy z jego pisemnego upowaZnienia
wiceprzewodnicz4cy. Wz6r upowaznienia o kt6rym mowa, stanowi Zalqcznik nr 8 do
Regulaminu.

6. Nadz6r nad dzialalnoSciE wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w sprawuj e
dziekan.

l l.

7.

8.

9.

1.

Dziekan w ramach nadzoru mo2e uchylii decyzjg wydzialowej komisji stypendialnej ds.

doktorant6w niezgodn4 z przepisami Ustawy lub niniejszym Regulaminem.
Rozpatrzenie wniosk6w o przyznanie pomocy materialnej powinno byi udokumentowane
protokolen.r podpisanym odpowiednio przez dziekana b4d2 wszystkich czlonk6w
wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.
Utrata statusu doktoranta b4d2 statusu pracownika Uniwersytetu w Bialymstoku powoduje
wygaSnigcie czlonkostwa w wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.
W przypadku zaistnienia sy.tuacji o kt6rej mowa w ust. 9 sklad wydzialowej komisji
stypendialnej ds. doktorant6w powinien byd niezwlocznie uzupelniony. JeZeli wakat dotyczy
doktoranta, dziekan wzywa wydzialow4 radg samorz4du doktorant6w do uzupelnienia.
w terminie 7 dni skladu osobowego komisji.
Nie moZna l4czyi funkcj i czlonka wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w
z funkcj4 czlonka odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w.

813
Od decyzii dziekana (b4dZ wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w) w sprawach
dotycz4cych stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorant6w, stypendium
spec.jalnego dla os6b niepelnosprawny ch 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 dorqczenia decyzj i.

2. Odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. doktorant6w powoluje rektor w
listopada kaZdego roku akademickiego.

terminie do dnia 20

10.

(
'\ \l



3.

4.

Kadencja odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w trwa od dnia jej powolania do

l5 grudnia kolejnego roku akademickiego.
W sklad odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w wchodz4 doktoranci delegowanr
przez Radg Uczelnian4 Samorzqdu Doktorant6w i pracownicy uczelni z zasvzezeniem, ze

doktoranci stanowia wiekszo56 skladu komisii.
5. W posiedzeniach odwolawczej komisji stypendialnej ds. doktorant6w moze uczestniczyi

z glosem doradczym radca prawny.
6. Do podstawowych obowiqzk6w odwolawczej komisji ds. doktorant6w nale2y rozpatrywanie

odwolari od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dziekana (b4d2 wydzialow4
komisje stypendialn4 ds. doktorant6w).

7. Decyle wydawane przez odwolawcz4 komisjg stypendialn4 ds. doktorant6w podpisuje
przewodnicz4cy tej komisji lub dzialal4cy z jego pisemnego upowaZnienia

ll.

wiceprzewodniczqcy.
Wz6r upowaZnienia o kt6rym mowa w ust. 7 stanowi Zal4cznik 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 stypendialnej ds. doktorant6w sporz4dzany .iest protok6l,
kt6ry podpisujq 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. Je2eli wakat dotyczy doktoranta, rektor wzywa Radg Uczelnian4
Samorz4du Doktorant6w do uzupelnienia, w terminie 7 dni skladu osobowego komisji.

614

8.

9.

t0.

12.

13.

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

doklorant6w wybierajq ze swego skladu:
l) przewodnicz4cego,
2) wiceprzewodniczqcego,
3) sekretarza.

2. Decyzje wydzialowej komisji stypendialnej ds. doktorant6w i odwolawczej komisji
stypendialnej ds. doktorant6w zapadag w glosowaniu jawnym zwykl4 wigkszoSci4 glosolr .

spos6b i termin wyplatv Swiadczefi

$ ls
1. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla os6b niepelnosprawnych i stypendia dla

najlepszych doktorant6w wyplacane s4 co miesi4c, przy czyrn pierwsze stypendium w danym
roku akademickim wyplacane jest nie p62niej niZ listopadzie z wyr6wnaniem za pa2dziernik,

a w przypadku studi6w przemiennych - nie po2niej ni2 w kwietniu z wyr6wnantem za

rnafzec.
2. Wyplata przyznanych Swiadczeh pomocy materialnej nastEpuje nie wczesniej niZ w ostatnim

tygodniu kaZdego miesi4ca na indywidualne konto bankowe wskazane przez doktoranta we

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

kaZdego miesiqca. 
(
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2.

Szczeg6lowe kryteria udzielania Swiadczef pomocy materialnej

Stypendium socjalne

$ 16

l. Stypendium socjalne ma prawo otrzymai doktorant znajduj4cy sig w trudnej s1'tuacji

materialnei.

J.

Przy ustalaniu wysoko6ci dochodu uprawniaj4cego doktoranta do ubiegania sig o stypendium

socjalne uwzglgdnia sig dochody osiEgane przez:
l) doktoranta,
2) malzonka doktoranta, a takZe bgd4ce na utrzymaniu doktoranta lub jego malZonka dzieci

niepelnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku zycia, a je6li 26 rok Zycia przypada

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

wiek.
3) rodzic6w, opiekun6w prawnych lub faktycznych doktoranta i bgd4ce na ich utrzymantu

dzieci niepelnoletnie, dzieci pobieraj4ce naukg do 26 roku Zycia, a jeSti 26 rok Zycia

przypada w ostatnim roku studi6w, do ich ukonczenia, oraz dziec\ niepelnosprawne bez

wzglgdu na wiek.
Miesigczn4 wysokoS6 dochodu na osobg w rodzinie doktoranta uprawniaj4cego do ubiegania
sig o stypendium socjalne ustala sig na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych, z uwzglgdnieniem usI.2, z zastrze2eniem,2e do dochodu
nie wlicza sig:
'I ) Swiadczefi 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

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

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

wrze5nia 1991 r. o systemie oSwiaty,
4) Swiadczeir, o ktorych mowa w art. 1,73a, art. I 99a Ustawy,
5) stypendi6w o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o ktorych

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 zlo2onym oSwiadczeniu oraz spelniajedn4 z nastgpujqcych przeslanek:

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

lub
2) jezeli spelnia iqcznie nastgpuj4ce warunki:

a) posiadal stale 2r6dlo dochod6w w ostatnim roku podatkowym,
b)posiada stale Zr6dlo dochod6w w roku bieZqcym,

A



5.

o.

7.

l.

3.

2.

3.

l.

4.

c)jego miesigczny doch6d w okresach, o kt6rych mowa w lit. a i b, jest wy2szy lub
rirwny l,l5 sumy kwoty okre3lonei wart.5 ust. 1i kwoty okreSlonej w art.6 ust.2 pkt
3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z Zadnym z rodzic6w i potwierdzil
ten takt w zlo2onym oiwiadczeniu.

W przypadku gdy do ustalenia wysoko6ci dochodu uprawniaj4cego doktoranta do ubieganra
siE o stypendium socjalne przyjmie sig doch6d z prowadzenia gospodarstwa rolnego, doch6d
ten ustala sig na podstawie powierzchni u2ytk6w rolnych w hektarach przeliczeniowych
i uysoko6ci przecigtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z t ha
przeliczeniowego, oglaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym, z p62n. zm. W przypadku uzyskiwania dochod6w z gospodarstwa rolnego
oraz dochodow pozarolniczych dochody te sumuje sig.
W uzasadnionych przypadkach dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds.
doktorant6w) lub rektor (b4d2 odwolawcza komisja stlpendialna ds. doktorant6w), mog4
za-Z4dat dorgczenia zaiwiadczenia z o3rodka pomocy spolecznej o sJtuacji dochodowej
i maj4tkowej doktoranta i rodziny doktoranta i uwzglgdnid tg sytuacjQ przy ocenie spelnienia
przez doktoranta kryterium, o kt6rym mowa w ust. 1.

W przypadku niedostarczenia przez doktoranta zaiwiadczenia. o kt6rym mowa w ust. 6.

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

odwolawcza komisja stypendialna ds. doktorant6w), moZe wezwat doktoranta do
przedstawienia wyjaSnieri. NiezloZenie wyjaSnieri w wyznaczonym terminie skutku.ie odmow4
przyznania stypendium socjalnego.

$ 17

Doch6d rodziny doktoranta ubiegaj4cego sig o przyznanie stypendium socjalnego ustala sig
na podstawie zaiwiadczei i o5wiadczeri zal4czonych do wniosku stypendialnego
potwierdzaj4cych doch6d osi4gnigty przez doktoranta i czlonk6w rodziny doktoranta
w roku kalendarzowym poprzedzaj4cym rok akademicki, w kt6rym zlo2ono wniosek.
KtZda zmiana wysokoSci osiqgnigtego dochodu stanowi4cego podstawg do przyznama
stypendium powinna byi niezwlocznie zgloszona przez doktoranta do organu, kt6ry wydal
decyzjg o przyznaniu stypendium (tj. - dziekana lub wydzialowej komisji stypendialnej ds.

doktorantriw).
Przy ocenie sytuacji materialnej doktoranta i rodziny doktoranta bierze sig pod uwagg
obowi4zek alimentacyjny rodzic6w (opiekun6w prawnych) wobec dzieci, z zastrzrzeniem
sytuacji okreSlonych w S l6 ust. 4.
(uchylony).

618
Doktorant studi6w stacjonarnych znajduj4cy sig w trudnej sytuacji materialnej moZe
otrzymywai stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci z tytulu zamieszkania w domu
studenckim lub w obiekcie innym ni2 dom studencki, jeZeli codzienny dojazd z miejsca
stalego zamieszkania do uczelni uniemozliwialby lub w znacznym stopniu utrudnial
studiowanie.
Doktorant studi6w stacjonarnych w przypadku, o kt6rym mowa w ust. l, moze otrzymywac
stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci r6wnie2 z tltulu zamieszkania
z niepracuj4cym malZonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie
innym ni2 dom studencki.
Uprawnionym do uzyskania stypendium socjalnego w zwigkszonej wysokoSci, o kt6rym
mowa w ust.l i ust.2, jest doktorant, kt6rego doch6d na osobg w rodzinie nie przekracza
najniZszego przedzialu dochodowego ustalonego przez rekrora zgodnie z $ 3 ust.2 pkt 1.

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

wigcej niZ o 50% stawki ustalonej przez rektora dla najniZszego przedzialu dochodowego.
L4czna miesigczna wysokoSi zwigkszenia stypendium z t)'tulu, o ktorym mowa w ust. I i 2
nie moze by(. vry2sza niz l00Vo stawki stypendium ustalonej przez rektora dla najniZszego

pr zedzialu dochodowego.
Doktorant zamieszkuj4cy w obiekcie innym niZ dom studencki do wniosku zal4cza

oSwiadczenie potwierdzajqcy takt zamieszkiwania w wynajmowanym lokalu.

Stypendium specjalne dla osrib niepelnosprawnych

$ le
Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych moZe otrzymywai doktorant z tytulu
niepelnosprawnodci potwierdzonej orzeczeniem wlaSciwego organu.

Do wniosku, o przyznanie stypendium specjalnego doktorant powinien dolqczyi orzeczenle
o stopniu niepelnosprawnoSci lub orzeczenie traktowane na r6wni z lym orzeczeniem.
Stypendium specjalne dla os6b niepelnosprawnych jest przyznawane nie dlu2ej niZ na okres

waZnoSci orzeczenia potwierdzaj4cego niepelnosprawnoS6.
Wysoko56 stypendium dla os6b niepelnosprawnych uzaleZniona jest
niepelnosprawnoSci okreSlanego w orzeczeniu.
W przypadku utraty waZnoSci orzeczenia o niepelnosprawno3ci

4.

5.

5.

3.

l.

2.

l.

l.

od stopnia

lub stopniu
niepelnosprawnoSci w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskanta

uprawnieri do stypendium specjalnego, doktorant jest zobowi4zany do niezwlocznego
dostarczenia do organu, kt6ry wydal decyzjg o stypendium, wniosku o ponowne przyznanie
stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym przez wla:iciwy organ.

Stypendium dla najlepsrych doktorantriw

620
Stypendium dla naj I epszych doktorant6w moZe by 6 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
poprzedzaj4cym przyznanie stypendium spelnil l4cznie nastgpuj4ce warunki :

a) uzyskal bardzo dobre lub dobre uyniki egzamin6w objEtych programem studi6w
doktoranckich,

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

szcze96lnym zaangaZowaniem w pracy dydaktycznej.

$ 2l
Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorant6w opiniuje kierownik studi6w
doktoranckich.
Kierownik studi6w doktoranckich, okreSla, jaka czgSi Srodk6w przyznanych jednostce na

stypendia dla najlepszych doktorant6w moZe by6 przeznaczona na stypendia doktorantom
pierwszego roku studi6w.

522
Dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w) rozpatruje wnioski
o stypendia dla najlepszych doktorant6w:
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l) doktorant6w pierwszego roku studi6w - na podstawie potwierdzonych przez dziekanat
rvynik6w postgpowania rekrutacyjnego,

2) doktorant6w drugiego i kolejnych lat studi6w - przyznajqc za wyniki i osi4gnigcia.
uzyskane w roku poprzedzaj4cym rok przyznania stypendium, punkty zgodnie z zasadami

okre5lonymi w ust. 2.

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

1) bardzo dobre lub dobre wyniki egzamin6w objgtych programem studi6w doktoranckich:
4,81 -5,00-40pkt,
4,66 4,80 30 pkt,
4,5O - 4,65 - 20 pkt,

2) postgpy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej - do 40 pkt,

3) szczeg6lne zaanga2owanie w pracy dydaktycznej - do 20 pkt,
3. Dziekan (b4d2 wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w) ustala grupg doktorant6w

pierwszego roku studi6w, kt6rzy osi4gngli najwylsze wyniki postEpowania rekrutacyjnego.
oraz grupg doktorant6w drugiego i kolejnych lat studi6w z najwy2sz4 ilodci4 punkt6w (nie

mniejsz4jednak niz 60 pkQ, z zachowaniem nastgpuj4cych zasad:

I ) stypendia dla najlepszych doktorant6w mog4 zoslole przyzlane w licznie nie wigkszej niZ

wynika to z wysokoSci Srodk6w przeznaczonych na ten cel przez rektora, zgodnie
z zasadq ustalon4 w 83 ust. 2 pkt 3,

2) stypendia dla najlepszych doktorant6w mogq zosta6 przyznane doktorantom pierwszego
roku studi6w w liczbie nie wigkszej niZ wynika to z wysoko6ci Srodk6w przeznaczonych
na ten cel, zgodnie z zasad4 ustalonE w $ 2l ust. 2,

3) stypendia dla najlepszych doktorant6w mogA zostad przyznane nie wigcej niz 30o/o

doktorant6w danych studi6w doktoranckich.

$23
W przypadku rozpatrywania przez rekrora (b4d2 odwolawczq komisjE stypendialn4 ds.

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

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

okreSlonych w $ 22 ust. 3 pkt 3).

{24
W marcu kaZdego roku wydzialy prowadzqce studia przemienne przeprowadzajq ponown4
kwalifikacjg doktorant6w tych studi6w, ubiegajqcych sig o stypendia dla najlepszych
doktorant6w. W tym terminie stypendia dla najlepszych doktorant6w mog4 zosta6 przyznane
doktorantom studi6w przemiennych w liczbie nie wigkszej ni|w pa2dziemiku. Stypendia mog4
otrzymat. dokloranci spelniaj4cy kryteria ustalone dla grupy najlepszych doktorant6w kierunku
studi6w w paZdziemiku. Dziekan (bqd2 wydzialowa komisja stypendialna ds. doktorant6w)
przyznaje stypendia z zachowaniem zasad ustalonych w I 22.

$25
Doktorant mo2e r6wnoczeSnie otrzymywai stypendium dla najlepszych doktorant6w
i stypendium ministra za wybitne osi4gnigcia. Otrzymywanie tych stypendi6w nie wyklucza
prawa do pozostalych Swiadczeri pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium
przyznanego przez organy samorz4du terytorialnego oraz pracodawc6w, a takze pochodz4cego

ze Srodk6w funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

$26
l. Doktorantowi ostatniego roku studi6w, kt6remu przyznane zostalo stypendium dla

najlepszych doktorant6w, przystgpuj4cemu do obrony pracy doktorskiej przed terminem

I
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1.

2.

okreslonym w planie studi6w, na pisemny wniosek zaakceptowany przez dziekalta, pozostala

do wyplaty kwota stypendium moze zosta6 wyplacona jednorazowo przed datq obrony.
Wniosek powinien zostal zlo2ony nie p6Zniej ni2 30 dni przed wyznaczon4 dat4 obrony pracy

doktorskiej, za porirednictwem kierownika studi6w doktoranckich.
Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego i specjalnego dla os6b niepelnosprawnych w
przypadku doktoranta, koriczqcego studia przed terminem okreSlonym w programie studiow,
wygasa z ostatnim dniem miesi4ca, w kt6rym doktorant posiadal uprawnienia do

otrzymywania tych Swiadczefi

Zapomoga

527
Zapomoga to Swiadczenie jednorazowe przyznawane doktorantowi, ktory z przyczyn
losowych znalazl sig przejSciowo w trudnej sytuac.ji materialnej spowodowanej:
I ) Smierci4 czlonka najblizszej rodziny,
2) dlugotrwal4 chorob4 doktoranta, jego dziecka lub czlonka najbli2szej rodziny

pozostaj4cego we wsp6lnym gospodarstwie domowym,
3) po2arem, powodzi4 lub inn4 klgskE Zywiolow4,
4) innym zdarzeniem losowym powodujqcym pogorszenie sig sytuacji materialnej

doktoranta (nieprzewidywatnym bEdZ trudnym do przewidzenia, niezaleZnym od woli
doktoranta).

2. Zapomogg doktorant mo2e otrzymae dwa razy w roku akademickim z zastzezenlem,
Ze zapomogg z tytulu tego samego zdarzenia moae otrzymat tylko raz.

Wniosek o zapomogg wraz z dokumentami potwierdzajqcymi opisane we wniosku zdarzeme
doktorant powinien zloLyt nie p62niej niz w terminie dw6ch miesigcy od dnia powstania

okolicznoSci o kt6rej mowa w ust. I .

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

$28
Utrata prawa do pomocy materialnej nastgpuje w wyniku:
l) ukoriczenia studi6w doktoranckich,
2) ostatecznej 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 t1'tulu na innej uczelni,
6) imierci doktoranta,
W przypadku wyst4pienia okolicznoSci o kt6rych mowa w ust.l, decyzja o przyznanru
stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiqca, w kt6rym doktorant posiadal uprawnienia do

otrzymywania tych Swiadcze6
Przywr6cenie wypiaty Swiadczef pomocy materialnej, w sytuacji przywr6cenia utraconego
statusu doktoranta lub zakoficzenia okresu zawieszenia w prawach doktorantajest mo2liwe na

podstawie ponownego zloZenia wniosku stypendialnego i otrzymania decyzji o przryznanrx

stypendium.
W przypadku uzyskania zgody na przedluZenie studi6w doktoranckich spowodowanych
koniecznorici4 prowadzenia dlugotrwalych badari naukowych w ramach studi6w doktorant
zachowuje prawo do ubiegania sig o Swiadczenia pomocy materialnej.

3.

4.

2.

3.

l.

4.

il
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Miejsca w domach studenta

$2e
l. Doktorant mo2e ubiega6 sig o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to

przysluguje r6wnieZ malZonkowi i dziecku doktoranta.
2. Doktorant moZe korzystad z miejsc w domach studenckich na zasadach okreSlonych

w Regulaminie Dom6w Studenta Uniwersytetu w Bialymstoku.
3. Decyzje w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, na podstawie zloLonego przez

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

Regulaminu.

$30
Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem I pa2dziemika 2014 roku.
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(oodDis oieczatk.Dncowtrikadllek0Dalu) idara DodDis iDiculctlr DmcowIrl:r d/elairtr')

Dziekan Wldzialu/
Wydzialorva Komisja Stypcndialna ds. I)oktoranl6rv'

'niervla:iciwe skrc(l

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

u roku akadcmickim

rvla(cirve zakrc(l X

L] SOCJALNECO

socJALNECO W ZWIDKSZONEJ WYSOKOSCI Z TvTIJLIJ ZAMIESZKANIA W DOMU
STUDENCKIM LUB W OBIEKCIE INNYM NIZ DOM STUDENCKI

I SOCJALNEGO w ZWIEKSZONf,J WYSOKOSCI ZT\TIJLU ZAMIESZKANIA Z NIEPRACUJACYM
MALZONKIEM LUB DZIECKIEM STUDENTA W DOMU STUDENCKIM LUB W OBIEKCIE INNYM
NIZ DOM STUDENCKI

L lmrg i nazui.ko dolluranla/kil

2 Adrcs/anricszkania:. ....................

3. Numer tclcfbnu: .. ......... .... ...... D-mail:

4 Nr albumu:

5 lioUdziedzina/dysc)plina naukowal

6. I'orma studi(r'w: stacionarne nicstacjonarne (wlasciwe zakreslii X)

7 l)ane dotyczqce doktoranta ijcgo rodziny

t.p Imig i nazwisko
Sbpiei

pokrewicristwa
I)ata urodz-enia

Micjsce nauki. zatrudnicnia

(inne lrddh utrzymania)

wnioskodawca

2

l.

4

5

6

1

6

ll. I'roszQ o dokonanie przcle*'u kwoty przyznanggo stypcndium na kontol

nr konta



9. Prz),imuig do rviadomoici. zc warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozcnie o6wiadcrenia o

nrepobicraniu (wiadczei z funduszu pomocy materialnej na wigcei ni2jednych studiach doktoranckich.

i.)ii.i"i p'lpi' 
', 

ni,oioi^,"yt

10. W)razam zgodQ na przetwarzanic moich danych osobowych na po(rzeby Wydzialowej Komisji Stypendialnci ds

Doktorant6w Uniwcrsytetu w Bialymstoku.

iiryi.i"y p"api. *"i,itt"i"".yr

I l. Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych , wyrtam Teodg na przetwarzanic przez Uniwcrs)tet \'!' Uial)'mstoku

dan)ch zawanych w niniejszym wniosku oraz zlozonych do wniosku dokumentach.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

f2.Jeslcm / nic jestcm kandydatem nd zolnietz zawodorvcgo, iolnierzem zawodo*ym. funkcionariuszcm sluzb

parlsl$ owlch /nisparne bn e sk rc Sl i t).

(wlalciwe zakrcSlill

l3 Zapoznalcm (am) sig z rcgulamincm pvyzna\\ania i wyplacania (rviadczch pomocy matcrialnej doktorantom

[ ]ni\!crsytetu w llialymstoku

14. Zobowiqzuig si9 do zwrotu nicnaleznie pobranych Swiadczci z f'unduszu pomocy matcrialnei.

15. Podane przcze mnic informacic i zal4czonc dokumenly s4 prarvdziwc oraz 2e .icstem Swiadomy(a) odpowicdzialnoSci

karnci za falszlwc temania z. a(. 233 d I uslaw.v z dnia 6 czcn{'ca 1997 r. Kodcks kamy (Dz. l.J. Nr 88. poz. 551 z

p6in. zm.) ora:/. odporviedzialno3ci cywilnej z an. 415 usta$y z dnia 23 kwictnia 1964 r. Kodcks cywilny (l)2. l-J. Nr

16. pot.93 z piin. zm.) za szkodg wyrzqdzon4 niezgodnym z prawd4 oswiadczeniem

16. Do rvniosku zalqczam nastqpuj4ce dokumenty \I, ktorych zjrwartc sE informacje po^valai4cc okreslie sytuaciq
malcrialnq mojei rcdziny oraz wyliczy6 miesigczny doch6d netto przypadaj4cy na osobg w moici rodzinic * (!vlaiciwc

zakrcilii X)l
za6wiadczenia z urztdu skarbowego czlonk6w rodziny studenta i studcnta o dochodzie podlcgai4c)'m opodatkowaniu
na zasadach okreilon)ch $, art. 27. 30b. 30c i 30e ustauy z dnia 26 lipca l99l r. o podalku dochodorvym od os6b

lizycznych osi4gnigtym w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkorvy-. zaSwiadczenia sq obowiqzkowe dla
u'szystkich pelnolctnich, w momencie skladania wniosku. czlonk6w rodziny. wz6r zajwiadczcnia stanowi Tal4cznik

numcr I do wniosku:
oiwiadczenia czlonk6rv rodziny studenla i studenta rozliczaj4cych sig na podstarvic przepis6w o zrlczaltowanym
podatku dochodowym od niektdrych przychod6w osiqganych przez osoby l'lzycznc o dochodrie osi4gniQllm w roku
kalendarzowl m poprzedzaj4cym okres zasilkorvy'; w.z6r oSwiadczenia stanowi zal4cznik numcr 2 do rvniosku:

oswiadczenia czlonk6w rodziny studenta i studenta o dochodzie nicpodlegai4cym opodatkowaniu podatkicm
dochodowym od os6b fizycznych osi4gnigtym u. roku kalendarzowym poprzcdzai4cym okrcs zasilkowy' wraz z

dokumentami potwierdz{jqcymi wykazrne w oswiadczeniu dochody (np. MOPS- I;4. KRUS. ZtJS). tr zirr
oiwiadczenia stanowi zal4cznik numer 3 do *niosku i zawicra katalog dochod6w. kt6rc po$inn-y" by6 wliczane do
dochodu-
za{wiadczenia czlonk6w rodziny studenta i sludenta zawicrajqce inlbrmacjg o wysokosci sklndck na ubczpicczenie
z<irowohe rv roku kalendarzowym poprzedzai4cym okres zasilkowl'' (np ZtJS- KRLJS)l zajuiadczcnia s4 niczbgdne dla
kazdego. kto posiadal doch6d; obor+iqzuje wz6r zaswiadczenia wydany przez wlascitV)' urzad.

zaSwiadczenie wlasciwego organu gminy. nakaz platniczy o rviclko(ci gospodarstt!a rolnego wyrMonci rv hcktarach

przeliczcniowych ogolnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzcdzajqcym oktes zasilkolvy: obowi.lzuic wror
zaswiadczenia \!ydany przez wlaiciwy urzqdl
umowQ dzieriawy - w przypadku oddania czgici lub caloSci maiduj4cego siq w posiadanru rodzin) gospodarst\a

rolnego w dzierzawg. na podstawie umowy zawancj stosownie do przepis6w o ubezpicczcniu spolecznym rolnik6t!.
albo oddania gospodarstwa rolncgo w dzic.zawg w zwi4zku z pobicraniem rent) okreSlone-i w przcpisach o wspieraniu



rozwoiu obszar6w wie-iskich zc (rodk6w pochodziicych z Sekcii Cwarancii Iiuropciskiego Funduszu Orientacii i

Cwarancji Rolnej.
umowg zawart{ w forrnie aktu notarialnego o wniesieniu wklad6w gruntowych - w przypadku \lnicstcnla
go:ipodarstwa rolncgo do u2ylkowania przez rolnicz4 sP6ldriclnig produkc n+
odpis podlegaj4cego wykonaniu orzeczenia s4du zas4dzaj4ccgo alimcnty na.zecz osdb w rodzinic lub poza rodzinq
lub odpis protokolu posiedzenia zawierajqcego tr€Sd ugody sqdowej, lub odpis zatwierdzonej przez s4d ugody
zawartej przed mediatorem. zobowipujqcych do alimcntow na rzecz os6b }r rodzinie lub poza rodzinq (lllAqi]ls
Dodkreslii)-
przekazy lub przelewy pienipine dokumentuj4c€ wysokoSd zaplaconych aliment6w, .iezcli czlonkorvic rodzinl st1

zobowiqTani orzcczeniem s4du, ugod4 s4dow4 lub ugodq zawart4 przcd mediatorem do ich placenia na rzecz osoby

spoza rodzrny.
w przlpadku gdy osoba uprawniona nic otrzymala aliment6w albo otrT-ymala je rv wysokosci ni2szci od ustalonci w
orreczcniu sqdu. ugodzie sqdowej lub ugodzie za\.r'artej przcd mediatorcm:
- zaSwiadczenie organu prorvadz4cego postgpowanic cgzekucyjne o calkorvitej lub czgSciowci bezskutecznoici
cgzckucii alimcnt6\!', a takze o wysokosci wycgzekrvowanych aliment6w. lub
- informacjg wlaSciwego sqdu lub wlasciwej instytucji o podjgciu przez osobg uprawnionq czynnosci zwi4zanych z

wykonanicm tylulu wykonawczego za granicE albo o niepodjgciu tlch czynno(ci. u' szczeg6lno(ci vi z\vi4:/ku t
brakiem podsra$! prarvnej do ich podjQcia lub brakicm mozliwoSci rvskazania przez osobQ uprawnionq micisca

zamieszkania dluznika alimentacyjnego za granic+ jezcli dluznik zamicszkujc za granicq'.

dokument okrcslai4cy datQ utraty dochodu oraz micsiQczn4 wysokosi utraconego dochodu czlonka rodziny studc ta i

studcntil. (miosigczny doch6d mozemy zast4piC dochodcm rocznym).
dokument okreslaj4cy wysokoSt dochodu uzyskanego ptl,ez czlonka rodziny studenta lub studcnta oraz liczbg
miesiec\- w kldrlch dochdd byl osi4gany - w przypadku uzyskania dochodu rv roku kalcndarzowym poprzedzaj4cl m

okrcs zasilko\\) (rok akadcmicki).
dokument okrcsla.jqcy wysokose dochodu uzyskanego przez czlonka rodziny z miesi4ca nastgpuj4ccgo po micsiqcu. w

kt6rym doch6d zostal osi4gniQty - w przJpadku uzyskania dochodu po roku kalendarzorvym poprzcdzaj4cym okres

zasilkoNy ( rok akademicki).:
dec)zjg Funduszu Alimentac),Jnego o przyznaniu i\uiadcrei z Funduszu i ich miesigczncj \\')solo(ci oraz o \vl,soko(ci

Swiadczcri \\yplacon)'ch rv roku poprzedzajqcym rok akademicki;
odpis zupelny lub skrdcony akt6w zgonu rodzicriw lub odpis podlegajqccgo wykonaniu orzeczcnia sqdu

zasqdzaj4ccgo alimenly Iub odpis protokolu posiedzenia zawierajAccgo tre(i ugody s4dowcj, lub odpis zatwierd/onL:i
przez sqd ugody zawartcj przed mediatorem zobowiqzui4cych do alimcntdw - w przvpadku osoby uczacci sie:

kartQ pobytu - rv przypadku cudzozicmca przebywaj4cego na terytorium Rzecz]-pospolitej Polskiei na podsta[ie
zezrvolcnia na osicdlenie sig. zezwolenia na pobyt rczydenta dlugoterminowcgo Wsp6lnot l-luropejskich. zezwolcnra na

zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwiqzku z okoliczno(ci4 o kt6rej mowa w a( 53 ust. I pkt ll ustaNy

zdnia l3 czcrwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 20ll r.Nr264. poz. 15'73 orct.22012 t poz.589 i769), lub w
rwiqzku z uzyskaniem rv Rzcczypospolitcj Polskiej statusu uchodZcy lub ochrony uzupclniajqcei:
odpis prawomocnego orz-cc/enia sqdu orzckajqcego rozwrid lub separacjg albo odpis zupelny lub skr6cony aktu zgonu
malzonka lub rodzicadziecka - @;
odpis zupelny aktu urodzcnia dziecka - !-p!lyp3d!U&lltqiE!9qig5L4i!Z!4!I;
odpis prarvomocnego orzcczcnia s4du oddalaj4cego powddztwo o roszczcnie alimentacyine;
orzeczenie sqdu zobou irtrzujqcc.jednego z rodzic6$ do ponoszenia calkowitych koszl6u utr7ymania dziccka;
odpis prawomocnego poslanowienia sqdu orzekaiqcego przysposobicnie lub zaswiadczenie s4du lub o(rodka
adopc ncgo o prowadzonym postgpowaniu sqdowym w spra\+ie o przysposobicnie dziccka;
orzeczenie sildu o powolaniu opiekuna prawnego dziecka;

orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub stopniu niepelnosprawno6ci czlonka rodziny studcnta lub studcnta powyici lE
roku zycia. o ilc nie uczq sig i pozostaj4 na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.

zlSwiadczenie pracodawcy o tcrminie urlopu ralchowa\lczego czlonka aodziny studcnta i okresic na_iakr zoslal on

udzielon)' oraz o okresach zatrudnienia:
zaswiadczenie o uczgszczaniu do szkoly lub szkoly wyzszej rodzcistwa lub dzieci wnioskodaw'cy do 26 roku zycta:

odpis skr6cony aktu urodzenia rodzeislwa lub dzieci do l8 roku zycia, w przypadku nieuczgszczania do szkoly;

zaswiadcz€nie o wysokoSci dochod6w czlonka rodziny studenta lub studenta w przypadku..jeili osiqgnql on dochodl
poza granicami Rzeczpospolilcj Polskiej w roku kalendarz-orvlm- z kt6rcgo ustala sig doch6d:
inne dokum€nty niezbgdnc do ustalcnia pra$a do pomocy materialne'j na uczelni.

'I)okumcnty. kt6rc nalczy zlozyi w oryginalc.

Pouczcnie:
Kopie dokumcnt6w niczbgdnych do przJznania stypendium uwierz]4clnia organ wlaSciwy proradz4cy posteporlanic n
sprawie (praco\\nik WKS ds. Doktorant6w przyimuj4cy dokumcnty). notariusz lub instytucia. kt6ra dokumcnL wydala



Zal4cznik nr I

do wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego

WZOR

zAswrADczENtE z URZEDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZTONKA RODZINY
PODLEGAJACYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD 0568 FZYCZNYCH
NAZASADACH OKRESLONYCH WART.27,3Ob,3OC i3OE USTAWY Z DNIA 26 LIPCA.1991 T.

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH (DZ.U.Z2O12 r. POZ.361,zPOzN. ZM.l,
OSIAGNIETYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASITKOWY

Wroku podalkowym ... .

1) doch6d"/wyni6sl. ....................... 2/....... gr;
2\ podatek nale2ny wyniosl .................. ... zl ...... gt,
3) skladki na ubezpieczenia spoleczne odliczone od dochodu wyniosly...........21 ..... gt.

(pieczQC urz?dowa) lp"iJir . p"l".i"r -i"ni"
nazwiska i stanowiska sluzbowego)

'r W pzypadku gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajqcego
tozsamoSC2) Wypelnic w p tzypadku tEcznego rozliczania siQ malzonk6w z osiqgnietego dochodu.

" Przych6d pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o skladki na
ubezpieczenia spoleczne

i zdrowotne oraz bez pomniejszania o nale2ny podatek dochodowy.



Zalqcznik nr 2
do wniosku o przyznanie

stypendium socjalnego

(imie i nazwisko czlonka rodziny)

oswrADczENrE czroNKA RoDzrNY RozLrczAJAcEGO SrE NA PODSTAWTE PRZEPTSoW

O ZRYCZATTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKToRYCH PRZYCHOD6W

oSTAGNTETYCH PRZEZ OSOBY FTZYCZNE O DOCHODZTE OSTAGNTETYM W ROKU

KALENDARZOWYTU POPRZEDZAJACYM OKRES ZASLKOWY

Oswiadczam, ze w roku kalendazowym ..,........ uzyskalam/uzyskalem dochod z
dziatalnosci

opodatkowanej w formie:
(zakreslic odpowiedni kwadrat)
d ryczaltu ewidencjonowanego,
d karty podatkowej.
1. Dochod po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyni6s1 .............................. zl ....... gr.
2. Nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne wyniosty .......... .. .....,... .. . zl ........ gr.
3. Nafezne sktadki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosly .............,............. zl ........ gt.
4. Nafe2ny zryczaltowany podatek dochodowy wyniost.......................... zl ....... gt.

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

f alszweg o osw iadcz e n i a.

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



Zal4cznlk nr 3

do wniosku o przlznanie
stypendium socjalnego

tirie i n"r*i.ro Jionr" tootinyl

oSwIADczENIE czLoNKA RODZINY O OOCHODZIE NIEPODLEGAJACYM OPOOATKOWANIU
PoDATKTEM DOCHOOOVVYM OD OSOB FTZYCZNYCH, OSIAGa{IETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES ZASITKOWY

Oswradczam, 2e w roku kalendazowym ..... uzyskalam/uzyskalem doch6d

w wysokosci . ... ... . .... ... . .. 21 .................. gr z tytulu:
'1) gospodarstwa rolnego'- zl (powierzchnia gospodarstwa w ha
przeliczeniowych .........),

3)
4)
/pkt

Oswiadczam, 2e jestem Swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszwego
oswiadczenia.

(miejscowose , data) (podpis czlonka rodziny skladajqcego oswiadczenre)

') 12 x pzecietna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres
zasilkowy

x kwota miesiQcznego dochodu z t ha pneliczeniowego oglaszana w drodze obwieszczenia pzez
Prezesa Gl6wnego Urzedu Statystycznego.

Pouczenie
Oswiadczenre obejmuje nastQpujqce dochody w zakresie nepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art 3 pkt 1

lit. c ustawy z dnia 28 lrstopada 2003 r o Swiadczeniach rodzinnych (Dz U. z 2006 r Nr 139, poz 992, z p62n. zm )):

- renty okreslone w przepisach o zaopattzeniu inwalid6w wojennych iwo,skowych oraz ich rodzin,
- renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin peyznane na zasadach okreslonych w przepisach o

zaopatzeniu inwalid6w wojennych iwojskowych oraz ich rodzin,
- Swiadczenia pieniqzne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przeprsach o swiadczeniu pieniQznym i uprawnieniach

pzyslugujqcych zolnierzom zastQpczej slu2by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach,
zakladach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczaft energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach oraz
nrektorych osobach bedqcych ofiarami represji wojennych I okresu powoiennego,

- Swiadczenie pienie2ne okreslone w przepisach o Swiadczeniu pieniQ2nym pzyslugujecym osobom deportowanym do pracy
peymusowej oraz osadzonym w obozach ptacy ptzez lll Rzeszq NiemieckE lub Zwiqzek Socjalistycznych Republik
Radzreckrch

- emerytury i renty otzymywane pzez osoby, kt6re utracily wzrok w wyniku dzialai w latach 1939- 1945 lub eksplozji
pozostalych po tej wojnie niewypalow i niewybuchdw,

- renty anwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego, kwoly zaopatrzenia otzymywane ptzez ofiary wojny o.az czlonk6w ich
rodzin, renty wypadkowe os6b, ktorych inwalidztwo powstalo w zwiazku z pzymusowym pobytem na robotach w lll Rzeszy
Nremieckiej w latach 1939-1945, otrzymwane z zagranicy,

- zasilki chorobowe okreSlone w przepisach o ubezp€czeniu spolecznym rolnik6w oraz w przeprsach o systemie ubezpieczen
spolecznych,

- Srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od zqddw paistw obcych, organizacji miQdzynarodowych lub
migdzynarodowych instytucji finansowych pochodzece ze Srodkdw bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie
jednoskonnej dekla.acji lub um6w zawartych z tymi paistwami, organizacjami lub instytucjami pzez RadQ Ministr6w,
wla6ciwego ministra lub agencje zqdowe, w tym r6wnie2 w przypadkach, gdy przekazanie tych Srodk6w jest dokonywane
za posrednicbyem podmiotu upowaznronego do rozdzielania Srodk6w bezzwrolnej pomocy zagranrcznel na rzecz
podmiot6w, kt6rym ma sluzyc ta pomoc,

- naleinosci ze stosunku pracy lub 2 tytulu stypendium os6b flzycznych majqcych mieisce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pzebywajacych czasowo za granicq - w wysokosci odpowiadajEcej r6wnowartosci diet z tytulu
podr62y sluZbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracownik6w zatrudnionych w paistwowych lub samorzqdowych
jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz U z 1998 r Nr 2'1, poz

94, z p62n zmJ,



- nale2nosci pieniezne wyplacone policjantom, zolniezom, celnikom I pracownikom jednostek wojskowych i jednostek
policyjnych uzytych poza granicami paistwa w celu udzialu w konflikcie zbtojnym lub wzmocnienia sil paistwa albo paistw
sojuszniczych, misli pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom a takze nale2no6ci pieniQzne

wyplacone 2olniezom, policjantom, celnikom i pracownikom pelniacym funkcje obserwatorow w misjach pokojowych

organizacji miedzynarodowych i silwielonarodowych,
- naleznosci pienie2ne ze stosunku sluibowego otrzymylvane w czasie sluzby kandydackiej pzez funkcjonariuszy Policji,

Panstwowej Ska2y Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu obliczone za okres, w kt6rym osoby te uzyskaly
dochdd,

- dochody czlonkdw rolniczych sp6ldzielni prod'rkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczeJ sp6ldzielni produkcyjnej
pomniejszone o skladki na ubezpieczenia spoleczne,

- alimenty na zecz dzieci,
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne pzyznane na podstawie ustawy z dnia 14 matca 2003 r o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz U Nr 65, poz 595, z po2n zm ) stypendia doktoranckie
okreslonewart 200 ustawy z dnia 27 lipca2005r - Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz U z2012t poL.572,742i1544),
stypendia sportowe ptzyznane na podslawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz U Nr 127, poz 857 , z gozn
zm ) oraz inne stypendia o charakterze soqalnym pzyznane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, oteymywanych pzez osoby wykonujece
czynnosci zwrazane 2 pelnieniem obowiqzk6w spolecznych i obywatelskich,

- nale2nosci pieniezne otrzymwane z tytulu wynajmu pokoi goScinnych w budynkach mieszkalnych polo2onych na terenach
wieiskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajecym na wypoczynku oraz uzyskane z tytulu wy2ywienia tych osdb,

- dodatkiza tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz U 22006r Nr97,poz
674, z pozn zm L. dochody uzyskane z dzialalno6ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specrjalnei strety
ekonomicznel okreslonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych

- ekwiwalenty pieniQzne za deputaty weglowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacJi
przedsiebiorstwa paistwowego "Polskie Koleje Paistwowe",

- ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego wegla okreslone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa wqgla kamiennego w
latach 2003-2006,

- Swiadczenia okreslone w pzepisach o wykonylvaniu mandatu posla i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granicq Rzeczypospohtej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zaplacone za gtanicE

Rzeczypospolitej Polskiei: podatek dochodowy oraz skladki na obowiezkowe ubezpieczenia spoleczne iobowiazkowe
ubezoieczenie zdrowotne.

- renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszardw wiejskich ze Srodk6w pochodzqcych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwolu obszar6w wiejskich z
udzialem Srodkdw Europejskiego Funduszu Rolnego na zecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich,

- zaliczke alimentacyjne okreslonq w przeprsach o postQpowaniu wobec dtu2nik6w alimentacyjnych otaz za|czce
alimentacyinej,

- Swiadczenia pienrQ2ne wyplacane w pzypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w,
- pomoc materialnq o charakterze socjalnym okreslonq w art 90cust 2 ustawyzdnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oswiaty

(Dz lJ z 2OO4 r Nr 256, poz 2572, z p62n zm ) oraz pomoc materialne okreslonE w art 173 ust 1 pkt 1,2 i I, at1 173a,

art199ust 1pkt1 2 i4 iart 199a ustawyzdnia2T lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wyzszym

Stypendia, o kt6rych mowa w pouczeniu, kt6re powinny by6 wykazane jako doch6d niepodlegajqcy
opodatkowaniu to m in :

1) stypendia doktoranckie i habilitacyine przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztukr,
2) ptzyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 | - Prawo o szkolnictwie wyiszym,

a) stypendia doktoranckle, ok.eslone w art 200 ww ustawy
b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak:

- stypendra dotyczqce student6w, okreslone w ari 173ust 1pkt1,2i8ww ustawy,

- stypend ia dotyczqce doktorant6w, okreslone w art 199ust. 1pkt1,2i4ww ustawy,

- pomoc materialna dla doktorantow pzyznawana zgodnie z art 199a ww ustawy przez jednostki samorzqdu
lerytorialnego na zasadach okreslonych w art 173a ww ustawy,

3) stypendia sportowe pzyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie,
4) stypendrum szkolne oraz zasilek szkolny (tj stypendia materialne o charakleee socjalnym) wynikajqce z ustawy z

dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oswiaty

O'wiadczam, 2e zapoznalam/zapoznalem sie z powyzszym pouczeniem.

(miejscowosC, data i podpis osoby skladajqcej o6wiadczenie)



Zalqcznik nr 2

do Regtrla'nr u p.zyzDiwar',a | $yplacatr'.
(wradczcri pomocy nratcrialneJ

doklorallom Uniwersylehr w Lt,alymsroku
wprowadToD! Zarzqdzcnicnr nr l8
Rekrora LJrn$ersylelu w l}al),trsloku
z dtr'a I Datdzicrn,la 2014 I

Dziekan Wydzia.lu/
Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Doktorant6w'

Data $plvlvu wnrosku

(podpr, p'ccTrtlka pracolvnrka dzrekanalu)

;,

3.

4.

5.

Imig i nazwisko doktoranta-/ki:

nie$la(ciwe skrcSl

WNTOSEK O PRZYZNANTE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA 0568 NIEPELNOSPRAWNYCH

6. Forma studiow: tl stacjonarne lr niestacjonarne (wlasciwe zakreSlic X)

7. Proszp o dokonanie przelewu k\aoty przyznanego stypendium na konto:

8. Do wniosku zal4czam (wlaSciwe zakreSlii X):

! orzeczenie o stopniu niepelnosprawnoSci'

C orzeczenie traktowane na r6wni z orzeczeniem o stopniu niepelnosprawno6ci'

(czytelny podpis wnioskodawcy)

9. Przyjmujg do wiadomosci, ze lyarunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oSwiadczenia
o niepobieraniu 6wiadczei z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednych studiach doktoranckich.

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

10. Oswiadczam, ze podane przeze mnie informacje i zd4czone dokumenty s4 prawdziwe oraz ze jestem

wiadomy(a) odpowiedzialno3ci karnej za falszywe zeznaria z art. 233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 199'l r.
Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.) oraz odpowiedzialnosci cywilnej z art. 415 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z p62n. zm.) za szkodg wyrzqdzonq
niezgodnym z prawdq odwiadczeniem.

i;'"i"; il;i; ;;;";k;;;;;i

ll. Wyrazam zgodE na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji
Stypendialnej ds. Doktorant6w.



Biatystok, dnia
(czytelny podpis wnioskodawcy)

12. Zgodnie z ustaw4 o ochronie danych osobowych wyraam zgodQ na przntwananie przez Uniwersytet w

Bialymstoku danych zawanych we wniosku oraz zloZonych do wniosku dokumentach.

(crytelny podpis wnioskodawcy)

Jestem / niejestem kandydatem na 2olnierza zawodowego, zotnierzem zawodowym, funkcjonariuszem slu2b

pahstwowych (niepotrzebne skrcSlit).

(wlaiciwe zskrellft)

Zapoznalem (am) siQ z regulaminem przyznawania i r.ryplacania Swiadczeri pomocy materialnej

doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku.

13.

t4.

15. Zobowipujg sig do zwrotu nienalemie pobranych Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej.

x w przypadku kopii dokument6w wymaganejest ich potwierdzenie za zgodnoii z oryginalem.

(cz).telny podpis wnioskodawcy)



Zal4cznik nr 3

do Regulanrinu prrlzM$anra I s!placanra
is€dcze'i pomocr maleriahcJ
dokroratrt(nn tlD'wc6l1€ltrw llnly'nsloktr
$pro$adzony Zarz4dzenicm nr l6
Rekrora tJnrwcrsyrefu w A'alyn'sloku
zdnra I faidziernrka 2011r

Lrdl.r \Dh $ u $ nbsltr
l.rczba prnklow przyzDaDa

DEezOKS ds l)oktoranlos

loodDi\ orc!zalla D,aeo$Irla d/,ekanaru)

Dziekan Wydzialu/

Wydzialowa Komisja Stypendiatna ds. Doktorant6w'

'nic!vla(ciwc skrc(l

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTOW

L

2.

4. Nr albumu:

5. RoUdziedzina dyscl plina naukowa: .....................

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

?. Do wniosku zalqczam dokumenty uzasadniajqce wniosek.*

8. Proszg o dokonanie przelewu kwoty przyznanego stypendium na konto:

lmig i nazwisko doktoranta-/ki:

Adres zamieszkania:

nr Konta

DOKTORANT I ROKU STUDIOW

Wyn ik postgpowan ia rekrutacyjnegoi

(podp$ pracotnika filpo$icdzialncgo za obsluBq s(udi6w doltoranckich )

DOKTORANT II. III. IV ROKU STUDIOW llypelnia
()^.s

l. Srednia ocen z egzamin6w objgtych programem studi6w doktoranckich:

...pkt

(podpis pracownika odpowiedzialncgo za obslug$ studiow doktoranckich )

2. Postgpy w pracy naukowej orzrz przygotowaniu rozprawy doktorskiej - do 10 pkl



...pKr

3. Zaangalowanie w pracg dydaktycznq - do 20 pkt

...pKr

Bialystok, dnia ..
(czltclny podpis wnioskodaucy)

Opinia Kierownika studi6w doktoranckich

Bialystok. dnia ........................
(podpis Kierownika studi6rv dokbranckich)

Odwolawcza Komisja Stypendialna ds. Doktorant6w

przl znala lacznie: .............. ........pkt

(podpis przewodniczqcego OKS ds Doktorantrirv)

9. Przyjmujg do wiadomosci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlo2enie oswiadczenia o

niepobieraniu Swiadczeh z funduszu pomocy materialnej na wigcej nizjednych studiach doktoranckich.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

J0. O5wiadczam, ze podane przeze mnie informacje i zal4czone dokumenty sq prawdziwe oraz 2e jestem

Swiadomy(a) odpowiedzialnoSci karnej za falszywe zeznania z art.233 $ I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.) oraz odpowiedzialnoSci cywilnej z art. 415 ustawy z
dnia. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z po2n. zm.) za szkodg wyrz4dzon4
niezgodnym z prawda oSwiadczeniem.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

ll. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji
Stypendialnej ds. Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku.

(czytelny podpis wnioskodawcy)



t2. Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych wyra2am zgodg na przetwarzanie pnez
Uniwersytet w Biatymstoku danych zawartych we wniosku oraz zloionych do wniosku
dokumentach.

Bialystok, dnia
(czytelny podpis wnioskodawcy)

l3. Jestem/nie jestem kandydatem na Lolnierza nwodowego, 2olnierzem zawodowym,
funkcjonariuszem slu2b paristwowych (niepotrubne skrcil it).

(wlaiciwe zakreilii)

14. Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej
doktorantom Uniwersytetu w Bialymstoku.

15. Zobowi4zujg sig do zwrotu nienale2nie pobranych Swiadczeri z funduszu pomocy materialnej.

r W przypadku kopii dokumentow wymaganejcst ich potwierdzenie za zgodnosi z oryginalem.

Bialystok, dnia
(czytelny podpis wnioskodawcy)



hlqcz ik n 4
do R€gtrlaminu przlznawan ra rwyplacanra
Swiadczei pornocy marerialnej
doklorantom Unrwe.syletu w B'alymsrolu
eprowadzony Zarz4dzelrem nr 18

Reklora Uniwc6}1€lu w Bialymstoku
zdnia I pudziernika 201.1r

Data $plywu wnrosku

(podp's, piecz4rka pncostrika dzi€kanalo

Dziekan Wydzialu/

Wydzialowa Komisja Stypendialna ds. Doktorant6w'

'niervlajciwe skreil

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

w roku akademickim ........

l. Imig i nazwisko doktoranta,/ki: ....................

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

3. Numer lelefonu: ...................... E-mail:......----....

4. Nr albumu:

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

6- Forma studi6w; 1l stacjoname Il niestacjoname (wlaSciwe zakeSlii X)

7. Proszg o dokonanie przelewu kwoty przymanego Swiadczenia na konto:

nr konta

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

Uniwersytetu w Bialymstoku zwracam sig z proSb4 o przyznanie zapomogi.

Uzasadnienie wniosku:9.

10. Do wniosku zalqczam nastgpuj4ce dokumentyx:



f l. Przyjmujg do wiadomoSci, ze warunkiem wyplaty przyznanego Swiadczenia jest zlozenie oswiadczenia o

niepobieraniu 6wiadczeri z funduszu pomocy materialnej na wigcej ni2jednych studiach doktoranckich.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

12. Oiwiadczam, 2e podane przeze mnie informacje i zalqczone dokumenty sq prawdziwe oraz ze jestem

Swiadomy(a) odpowiedzialno6ci kamej za falszywe zeznania z arr.233 S I ustawy z dnia 6 czerwca 199'7 r.

Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p62n. zm.) oraz odpowiedzialno5ci cywilnej z art. 415 tlstawy z

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

niezgodnym z prawd4 oSwiadczeniem.

Bialysto[. dnia ... ...... ... ... ... . . . ... .. . . . .

13. Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych
Stypendialnej ds. Doktorantow.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

14. Zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych wyraZam zgodg na przetwarzanie przez Uniwersltet w

Bialvmstoku danvch zawartvch we wniosku oraz zlozonvch do wniosku dokumentach.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Jestem / niejestem kandydatem na 2olnierza zawodowego, zotnierzem zawodowym, funkcjonariuszem slu2b

paistwowych (niepolrzebne skrellit).

(wlulciwe zskre{li[)

Zapoznalem (am) sig z regulaminem przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialnej

doktorantom Uniwers',tetu w Bialymstoku.

(czytelny podpis wnioskodawcy)

osobowych na potrzeby Wydzialowej Komisji

15.

l'7. Zobowiqzujp sig do zwrotu nienaleznie pobranych 6wiadczei z funduszu pomocy materialnej.

16.

* W przypadku kopii dokumentow wymaganejest ich potwierdzenie za zgodnoSi z oryginalem.

i;;ti.i"; ft ;r; ;" i;,k;;;; ;;i

i;;t;"i"t il;i, *"i",t"4"*"yi



do ReSubmo przrl a$atrra |$rplacanta nlradczcn
potrrocl nrarenalncJ dokkna r(nI th'sersrlel( w Bralynrroltr
qprotladzoncgo Zarqdzen'on' nr l8 Rektora Un'$cbylcru w l|al)mnoku
.dnra I ptdziertrika 2011r

Nr albumu:

DFqFI

Studia doktoranckie : . . . ... ... ... ...... ... .

Rok \tudiow:

Dziekan Wydzialu/ Wydzialowa Komisja

Stypendialna ds. Doktorant6w Wydzialu *

'niervla(ciwe skre6l

OSWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU SWT.qJCZON POMOCY MATERIALNEJ
NA WI4CEJ NIZJEDNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

Zgodnie z art. | 84 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym, z po1n. zm.

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

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, z p62n. zm. oraz od powiedzialno6ci cywilnej za szkodg wyrz4dzon4

niezgodnyrn z prawd4 oSwiadczeniem wynikaj4cej z art.4l5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywif ny, z p62n. zm., oiwiadczam,2e.

l) w roku akademickim 20 .....120....... nie bgdg pobieraUa 6wiadczei pomocy materialnej (tj.

stypendiurn socjalnego, stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych, stypenditrm dla

najlepszych doktorant6w i zapomogi) na wigcej niZ jednych studiach doktoranckich w

Uniwersytecie w Bialymstoku lub innej uczelni.

(podpis skladaj4cego oSwiadczen ie)



ZalaQn'k nr6
do Rcgul.ninu pztznaw,ni. i *yplaania iwildczen pomocy
hatcri,lnr dokrorantoh U.iw6j1du w Bralyhsroku
s prcMdzo.y Zan4dz.ni€m n l3 Rekrom llniweuylerd x Sralymsloku
zdnia I paidz'etnika 2014 r

Dziekan Wydzialu

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

- Nr l, ul. zeromskiego I

I Nr 2, ul. Krakowska 9a

! Nr 3, ul. Pogodna 65 (wlaSciwe zakreslic X)

l. lmig i nazwisko doktoranta,iki:

2. Adres slalego zameldowania:

4. Nr albumu:

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

6. Forma studiow: ! stacjonarne i niestacjonarne (wla(ciwe zakre(liC X)

8. Miesigczny dochdd netto prrypadaj4cy na jednego czlonka rodziny, wedlug zalqczonych dokument6w

wynosi .............. ......... zl.

9. OdlegloSc od miejsca zameldowania do uczelni wynosi . ...................--.... km.

10. Oswiadczam, 2e podane przeze mnie informacje i zal4cznne dokumenty sq prawdziwe oraz 2e jestem

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

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p6 . zm.) oraz odpowiedzialnoSci cywilnej z art.415 ustawy z

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

niezgodnym z prawd4 o3wiadczeniem.

I l. Wyrazam zgodg na przetwaruanie moich danych osoboulch.

7. Dane dotyczqce doktoranta ijego rodziny

Lp. Imig i nazwisko
Stopieri

pokrewieistwa

Data

urodzenia

Miejsce nauki, zatrudnienia

(inne 2r6dlo utrzymania)

I wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

(cTttelny podpis wnioskodarvcl )



Zal4cznik 
^t 

1

do Regularninu pnyzna$anra | \\yplacania (wradczen

pomocy nraierialneJ doktoranrom u iselsyleru w Birllmsroku

Zarzedzeni€rn nr l8 Rckrom UniweByeru w Bi.lymsrokn
z dnia I paadzienik^ 2Ol4 t

Bialystok,

(nazwa organu wydajqcego wezwanie)

Panfi

(ulico, nr domu, nr lokalu)

( ko d pocz t owy, m i ej s c o,A) o! t )

WEZWANIE

Dzialajqc zgodnie z art. 64 $ 2 ustawy z dnia 14 cz.e Nca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) wzywam Pana./Pani4 do usunigcia brakdw we wniosku z dnia

.................. o przyznanie (wla6ciwe podkreSliC):

. stypendiumsocjalnego,

. stypendium specjalnego dla os6b niepelnosprawnych,

. stypendium rektora dla najlepszych student6w,

. zapomogi,

poprzez dostarczenie nastQpujqcych dokument6w:

2!

3.

4.

5.

6.

Nieusuniqcie ww. brak6w w termini€ 7 dni od dnia dorgczenia tego wezwania spowoduje
pozostawienie Pana/i wniosku o przyznanie Swiadczel' bez rozpaarzer'ia.

(podpis osoby upowaznionej)

(cz)4elny podpis studenta)

Wezwanie dorEczono mi w dniu



Zalqcz'\;k N 8

do RetLrlaminu pzyznawania i wyplacanra S*radcze'i
po'nocy nalerialnej doklorarlom Uniwersltetu $ Ilaly |sloktr

Zt?Adr.ntem n la Reklon tjrliwcB)1ertr * Bralymsroku
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