Załącznik
do Zarządzenia nr 47/13
Rektora UMB
z dnia 02.07.2013 r.

Regulamin
przyznawania pomocy materialnej
doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Niniejszy regulamin zwany dalej ,,Regulaminem” został opracowany na podstawie art. 199
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.572
z późn. zm.).

§1
1. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium dla najlepszych doktorantów,
4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
5) zapomogi.
2. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim.
3. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim małżonka
i dziecka.

§2
1. Rektor w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktorantów dokonuje
podziału środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, na podstawie informacji
kwestora o wielkości dotacji przyznanej z budżetu państwa na dany rok akademicki, na:
1) fundusz stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
2) fundusz stypendiów dla najlepszych doktorantów,
3) rezerwę rektorską.
2. Środki z dotacji przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów nie mogą być wyższe
niż 6 % ogólnej dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla
studentów i doktorantów.

3. Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ustawy,
nie może być niższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,
ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
4. Łączna miesięczna wysokość stypendiów wymienionych w § 1 ust 1 pkt 1-3 nie może być
większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

§3
Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt 1-3 Regulaminu, doktoranci mogą otrzymać
w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy, to jest od października do lipca.

§4
1. Stypendia, o których mowa w § 1, ust. 1, pkt 1-3, wypłaca się co miesiąc, przy czym
pierwsze stypendium w danym roku akademickim wypłacane jest w listopadzie,
najpóźniej do 30 dnia miesiąca z wyrównaniem za październik, w przypadku złożenia
stosownych wniosków do 31 października danego roku.
2. Zapomoga może być przyznana najwyżej dwa razy w roku akademickim.

§5
1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium
dla najlepszych doktorantów, doktorant może otrzymać w danym roku akademickim.
2. Ostatnim miesiącem wypłaty stypendiów dla doktorantów ostatniego roku studiów jest
miesiąc, w którym doktoranci kończą studia doktoranckie.
3. Doktorant studiujący równocześnie na kilku studiach doktoranckich może otrzymywać
stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę,
stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
tylko na jednym z kierunków, według własnego wyboru.
4. Doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na innym kierunku studiów.
5. Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na
drugich studiach doktoranckich, stypendia o których mowa w §1 ust. 1 nie przysługują.
Dotyczy to także sytuacji, gdy doktorant jest równocześnie studentem.

§6
1. Świadczenia pomocy materialnej, o której mowa w § 1, ust. 1 pkt 1-3 i 5 Regulaminu
przyznawane są przez Kierownika Studiów Doktoranckich, na wniosek doktoranta.
2. Od decyzji Kierownika Studiów Doktoranckich doktorantowi przysługuje odwołanie do
Rektora składane za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich, w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji.
3. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4. Od decyzji Rektora przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
5. Do decyzji podjętych przez Kierownika Studiów Doktoranckich oraz Rektora stosuje się
odpowiednio

przepisy

kodeksu

postępowania

administracyjnego

oraz

przepisy

o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego.
6. Uprawnienia Kierownika Studiów Doktoranckich i Rektora, o których mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu wykonują odpowiednio Doktorancka Komisja Stypendialna
i Doktorancka Odwoławcza Komisja Stypendialna w przypadku przekazania im tych
uprawnień na wniosek organu Samorządu Doktoranckiego. W takim przypadku, od
decyzji Doktoranckiej Komisji Stypendialnej odwołanie przysługuje do Doktoranckiej
Odwoławczej Komisji Stypendialnej i wnoszone jest w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji za pośrednictwem Doktoranckiej Komisji Stypendialnej.

§7
1.

Doktorancką Komisję Stypendialną powołują mocą porozumienia Kierownicy Studiów
Doktoranckich prowadzących studia doktoranckie. Doktoranci stanowią większość
składu komisji.

2.

W skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej wchodzą:
1) trzech przedstawicieli doktorantów, po jednym z każdego wydziału, na którym
prowadzone są studia doktoranckie, delegowanych przez właściwy organ
Samorządu Doktoranckiego,
2) pracownik Działu Spraw Studenckich.

3.

Decyzje wydane przez Doktorancką Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący tej
komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

4.

Nadzór nad działalnością Doktoranckiej Komisji Stypendialnej sprawują Kierownicy
Studiów Doktoranckich odpowiednio w zakresie spraw związanych z doktorantami
danego wydziału.

5.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 4 Kierownicy Studiów Doktoranckich mogą
uchylić decyzję Doktoranckiej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym Regulaminem.

§8
1.

Doktorancką Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor.

2.

W skład Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:
1) trzech przedstawicieli doktorantów, po jednym z każdego wydziału, na którym
prowadzone są studia doktoranckie, delegowanych przez właściwy organ Samorządu
Doktoranckiego,
2) pracownik Działu Spraw Studenckich.

3.

Decyzje wydawane przez Doktorancką Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisuje
przewodniczący komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

4.

Nadzór nad działalnością Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje
Rektor.

5.

W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 4 Rektor może uchylić decyzję Doktoranckiej
Odwoławczej

Komisji

Stypendialnej

niezgodną

z

przepisami

ustawy

Prawo

o szkolnictwie wyższym lub niniejszym Regulaminem.

§9
Doktorancka Komisja Stypendialna i Doktorancka Odwoławcza Komisja Stypendialna
wybierają ze swego składu:
1) przewodniczącego,
2) wiceprzewodniczącego,
3) sekretarza.

§ 10
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, składając w Dziale Spraw Studenckich wniosek (załącznik nr 2),
oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku lub innej uczelni (załącznik
nr 4), wraz z niezbędnymi dokumentami, których wykaz zawiera załącznik nr 3.
2. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca doktoranta do ubiegania się
o stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu
Doktoranckiego, z tym że miesięczna wysokość tego dochodu nie może być niższa niż

1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot
określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).
3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się
o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
1) doktoranta,
2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego
małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na
ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia,
a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do
stypendium socjalnego, ustala się na zasadach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu
z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza
się:
1) dochodów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu, jeżeli doktorant
jest samodzielny finansowo,
2) świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów otrzymywanych na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi pochodzących środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych
do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.),

5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i 200 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
5.

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

§ 11
Utrata lub uzyskanie dochodu
W przypadku utraty lub uzyskania dochodu prawo do stypendium ustala się na wniosek
doktoranta – (załącznik nr 5) na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony
dochód a w przypadku uzyskania dochodu, prawo do stypendium ustala się na podstawie
dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Dotyczą one:
1) uzyskania bądź utraty prawa do urlopu wychowawczego,
2) uzyskania bądź utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskania bądź utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
4) uzyskania bądź utraty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku
z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) zarejestrowania bądź wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej.

§ 12
1. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie
następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest
mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
4) nie

złożył

oświadczenia

o

prowadzeniu

wspólnego

gospodarstwa

domowego z rodzicami lub jednym z nich.

§ 13
1.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać doktorant studiów
stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, lub z tytułu
zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu
studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (załącznik nr 9).

2.

Przedziały dochodu na jedną osobę w rodzinie i wysokość kwoty stypendium
przyporządkowane tym przedziałom, ustala Rektor na dany rok akademicki
w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktoranckiego.

§ 14
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Doktorant ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
zobowiązany jest przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
3. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, jednak nie dłużej niż na okres ważności
orzeczenia

o

stopniu

niepełnosprawności.

Stypendium

specjalne

dla

osób

niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Wówczas
stypendium przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku wraz
z kompletem dokumentów, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
4. W

przypadku

zmiany

w

trakcie

trwania

roku

akademickiego

orzeczenia

o niepełnosprawności w części dotyczącej stopnia niepełnosprawności, stypendium
w zwiększonej wysokości przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu złożenia
zmienionego orzeczenia, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące,
w przypadku zaś gdy zmiana skutkuje zmniejszeniem wysokości stypendium, stosuje się
zapis § 21 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

5. Przedziały i kwoty stypendium przyporządkowane tym przedziałom, ustala na
poszczególny rok akademicki Rektor w porozumieniu z organem Samorządu
Doktoranckiego.

§ 15
1. Doktorant może ubiegać się o stypendium dla najlepszych doktorantów.
2. Wysokość miesięcznej stawki stypendium dla najlepszych doktorantów ustala Rektor
w porozumieniu z właściwym organem Samorządu Doktoranckiego.
3. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na pierwszym roku studiów
doktoranckich, dla dwóch doktorantów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych
latach studiów doktoranckich ma doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym
przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
1) zaliczył

wszystkie

przedmioty

objęte

programem

studiów

doktoranckich

w poprzednim roku akademickim i uzyskał średnią ocen z powyższych egzaminów,
nie mniejszą jednak, niż 4,5,
2) wykazał się w sposób udokumentowany postępami w pracy naukowej i przygotowaniu
rozprawy doktorskiej, w tym:
a) czynnym uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach naukowych, udziałem
w ich organizowaniu, potwierdzonym pisemnie przez ich organizatorów,
b) wydrukowanymi lub przyjętymi do druku publikacjami naukowymi,
c) innymi formami aktywności naukowo-badawczej, potwierdzonymi pisemnie przez
kierownika jednostki, do którego doktorant przynależy,
3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, potwierdzonej
pisemnie przez kierownika jednostki, któremu doktorant podlega.

§ 16
1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora Uczelni zaopiniowany
przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej oraz Ministra Zdrowia.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia
szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór

wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych
oraz innych osiągnięć doktoranta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób
dokumentowania tych osiągnięć.

§ 17
1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się
w trudnej sytuacji materialnej.
2. Zapomogę przyznaje Kierownik Studiów Doktoranckich, a jeżeli została powołana to
Doktorancka Komisja Stypendialna na podstawie udokumentowanego wniosku doktoranta.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 przyznawana jest w formie pieniężnej.
4. Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, jednakże nie może
być przyznana z tego samego tytułu.
5. Stawki zapomóg ustala corocznie na dany rok akademicki Rektor w porozumieniu
z organem Samorządu Doktoranckiego.

§ 18
1.

W przypadku ubiegania się o pomoc materialną, doktorant zobowiązany jest przedłożyć
do Kierownika Studiów Doktoranckich odpowiednie dokumenty uzasadniające
przyznanie tych świadczeń. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Kierownik
Studiów Doktoranckich dokonuje sprawdzenia kompletności złożonych wniosków
i ewentualnie przekazuje je Doktoranckiej Komisji Stypendialnej – w przypadku
przekazania uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu. Wniosek o przyznanie
pomocy materialnej dla doktorantów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów stanowi załącznik nr 1
niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie zapomogi dla doktorantów stanowi
załącznik nr 6 niniejszego Regulaminu. Termin złożenia stosownych dokumentów
określa Kierownik Studiów Doktoranckich, a w przypadku powołania Doktoranckiej
Komisji Stypendialnej – Komisja.

2.

Jeżeli termin złożenia dokumentów nie zostanie dotrzymany, pomoc materialna może być
przyznana od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono dokumenty bez prawa
do wyrównania świadczeń.

§ 19
1. Doktorant ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub w innym obiekcie oraz zapomogę
zobowiązany jest udokumentować trudną sytuację materialną lub losową na podstawie
zaświadczeń i oświadczeń o dochodach rodziny doktoranta oraz zaświadczeń o uczącym
się rodzeństwie.
2. Dochód rodziny doktoranta ubiegającego się o stypendia, o których mowa w ust. 1 ustala
się na podstawie zaświadczeń z urzędu skarbowego, potwierdzających dochód osiągnięty
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który przyznawane zostaje
świadczenie, złożonego wniosku o stypendium, a także pisemnego oświadczenia
doktoranta o liczbie osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz innych
dokumentów potwierdzających uzyskany dochód.
3. W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich albo odpowiednio
Doktorancka Komisja Stypendialna lub Doktorancka Odwoławcza Komisja Stypendialna
mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej
za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją
w postępowaniu (art. 179 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
4. Przy ocenie sytuacji materialnej doktoranta i jego rodziny bierze się pod uwagę
obowiązek alimentacyjny rodziców (opiekunów prawnych) wobec dzieci.
5. Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa doktoranckiego lub doktoranta poza
domem rodzinnym nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentacyjnego w okresie
studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodu tych studentów za zerowy.
6. Świadczenia pomocy materialnej przysługują doktorantowi, który nie utracił statusu
doktoranta. Jeżeli doktorant przebywa na urlopie, powtarza rok lub został warunkowo
wpisany na rok studiów może ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu
zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie i specjalne dla niepełnosprawnych.
7. Doktorantowi, który przeniósł się z innej uczelni, przysługuje prawo ubiegania się
o pomoc materialną na warunkach obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w
Białymstoku, począwszy od następnego miesiąca, w którym otrzymał decyzję o przyjęciu
na studia.

§ 20
1. Przyznawane doktorantowi świadczenia pomocy materialnej zostają zawieszone z dniem
wydania przez Kierownika Studiów Doktoranckich decyzji o skreśleniu z listy
doktorantów.
2. Doktorant traci prawo do zawieszonych świadczeń pomocy materialnej z dniem
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez Regulamin
Studiów Doktoranckich.
3. Jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone świadczenia zostają wypłacone
w najbliższym terminie wypłat dla doktorantów.
4. W okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków doktoranta o przyznanie
innych świadczeń pomocy materialnej.

§ 21
1. Prawo do otrzymania świadczeń z fundusz pomocy materialnej ustaje w przypadku:
1) ukończenia studiów doktoranckich,
2) skreślenia z listy doktorantów,
3) zawieszenia w prawach doktoranta,
4) istotnej zmiany warunków, na podstawie których przyznano doktorantowi
pomoc materialną.
2. Prawo do otrzymania świadczenia pomocy materialnej ustaje od następnego miesiąca,
w którym doktorant ukończył studia lub została wydana prawomocna decyzja o skreśleniu
z listy doktorantów lub zawieszeniu w prawach doktoranta.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, prawo do otrzymania
pomocy materialnej ustaje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpiła
istotna zmiana warunków, na podstawie których przyznano doktorantowi pomoc
materialną.
4. W przypadku pobierania stypendium bez powiadomienia o zmianie warunków, doktorant
zobowiązany jest do zwrotu pobranego bez uzasadniania stypendium.
5. Świadczeń pomocy materialnych nie przyznaje się wstecz, z wyjątkiem zmiany
rozstrzygnięcia organu przyznającego świadczenia przez organ odwoławczy.

§ 22
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2013 r.

Załączniki do regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Wniosek do komisji stypendialnej o przyznanie stypendium dla
najlepszych doktorantów
2. Załącznik nr 2 – Wniosek o stypendia socjalne
3. Załącznik nr 3 – Wykaz dokumentów określających dochód studenta
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie doktoranta, że nie będzie się ubiegał o świadczenia na
innym kierunku lub innej uczelni
5. Załącznik nr 5 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
6. Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie zapomogi
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w DS lub inny obiekcie.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Nikliński

