REGULAMIN
ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dalej też „Instytut”
lub „IChO PAN” na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
tekst jednolity z dnia 1 grudnia 2016 r.
I INFORMACJE OGÓLNE
1. Doktoranci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej.
2. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w
budżecie państwa przekazywanych placówkom naukowym w ramach dotacji na pomoc materialną
dla doktorantów w formie:
a) stypendium socjalnego;
b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
c) zapomogi;
d) stypendium dla najlepszych doktorantów.
3. Stypendia wykazane w pkt. 2 może otrzymać uczestnik studiów doktoranckich (dotyczy to
również doktorantów, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie studiów o 1 rok).
4. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w pkt. 2, stosuje się odpowiednio przepisy o
pomocy materialnej dla studentów.
5. Stypendia wymienione w pkt. 2 zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych, na
podst. art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
6. Świadczenia wymienione w pkt. 2 lit. a,b,c,d przyznawane są na wniosek doktoranta złożony u
osoby obejmującej Stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych Instytutu, w terminie wyznaczonym
w odpowiednim załączniku do niniejszego regulaminu, na obowiązujących w Instytucie drukach
wzorów wniosków. Świadczenia wymienione w pkt. 2 lit. a,b,c,d wypłacane są od miesiąca, w
którym wpłynął kompletny pozytywnie rozpatrzony wniosek.
7. Stypendia, o których mowa w pkt. 2 lit. a,b wypłacane są co miesiąc w równych ratach
(dopuszcza się wypłaty z wyrównaniem za poprzedni miesiąc). Stypendia, o których mowa w pkt. 2
lit. d wypłacane są co miesiąc w równych ratach lub jednorazowo za cały okres, na który zostały
przyznane.
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8. Doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na więcej niż jednym kierunku.
9. Doktorantowi, który ukończył studia w trakcie roku akademickiego, świadczenia określone w
pkt. 2 lit. a,b,c,d wypłaca się do miesiąca, w którym utracił on status doktoranta.
10. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:
a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
e) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.
1 pkt. 7,13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. nr
264 poz. 1573, z późn. zm.),
f) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
g) obywatele

państw

członkowskich

Unii

Europejskiej,

państw

członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – (Norwegia, Szwajcaria,
Liechtenstein, Islandia) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
11. Wymienieni wyżej cudzoziemcy przyjęci na studia mają też prawo ubiegać się o stypendia i
zapomogi wymienione w pkt. 2, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt. 10 lit. g.
12. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia doktoranckie oraz inne formy
kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym.
13. Doktorant, który:
a) przebywa na urlopie lub podjął studia po reaktywizacji wynikającej ze skreślenia z
listy doktorantów z powodu niezaliczenia roku, może w szczególnych przypadkach
starać się o świadczenia, o których mowa w pkt. 2 lit. a, b, c, d po przedłożeniu
wniosku do Komisji ds. pomocy materialnej dla doktorantów IChO PAN, zwanej
dalej Komisją Socjalną, lub w razie decyzji Komisji Socjalnej odmawiającej
przyznania danego stypendium do Odwoławczej Komisji ds. pomocy materialnej dla
doktorantów IChO PAN, zwanej dalej Odwoławczą Komisją Socjalną,
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b) otrzymał prawo do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt. 2 i został
skierowany na urlop, nie traci prawa do wypłaty przyznanych wcześniej świadczeń;
c) podjął studia po urlopie może otrzymywać świadczenia określone w pkt. 2, o ile
spełnia warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń.
14. Doktorant traci prawo do przyznanych świadczeń pomocy materialnej:
a) z dniem, z którym decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna,
b) po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy
materialnej,
c) w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,
d) gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.
15. Doktorant jest zobowiązany do terminowego przedstawienia wszelkich dokumentów
niezbędnych do wniosku o pomoc materialną.
16. W przypadku, gdy wniosek doktoranta został złożony i przyjęty, ale jest niekompletny,
doktorant otrzymuje wezwanie do usunięcia braków we wniosku o stypendium, w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania.
17. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów, po wezwaniu do ich
uzupełnienia, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
18. W przypadku podania przez doktoranta nieprawdziwych danych, Komisja Socjalna informuje o
tym Dyrektora, a Dyrektor Instytutu wszczyna postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Doktorant
taki odpowiada dyscyplinarnie oraz zobowiązany jest do zwrotu nienależnie pobranego
świadczenia.
19. Stypendia wypłacane są poprzez rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), wskazanym
przez osobę uprawnioną do pobierania świadczenia.

II STYPENDIUM SOCJALNE
1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż hotel doktorancki, jeżeli
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Instytutu uniemożliwiałby lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie. Ww. doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w
hotelu doktoranckim lub w obiekcie innym niż hotel doktorancki.
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2. Doktorant mieszkający w obiekcie innym niż hotel doktorancki lub obiekt zbiorowego
zakwaterowania zobowiązany jest przedstawić oświadczenie korzystania ze stancji.

III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:
a) znaczny stopień niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – całkowita
niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczona na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; stała albo długotrwała
niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji
orzeczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu
uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach; posiadanie orzeczenia o
zaliczeniu do I grupy inwalidów;
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowanym
stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; całkowita niezdolność do pracy orzeczona na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
c)

lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość
przekwalifikowania, o których mowa w ww. Ustawie; pozostałe orzeczenia o
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (w stos. do pkt. A); III grupa
inwalidów.

3. Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium
nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

IV ZAPOMOGI
1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja
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materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jest jedynie utrzymującym się
długotrwale stanem – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.
2. Domniemywa się, że przejściowo trudna sytuacja materialna doktoranta ma miejsce w
następstwie zdarzeń takich jak np.: śmierć członka rodziny doktoranta, nagła ciężka choroba
doktoranta lub członka jego rodziny, klęska żywiołowa (np.: pożar, powódź), kradzież, urodzenie
dziecka przez doktorantkę lub którego ojcem jest doktorant, inne zdarzenia losowe, na skutek
których doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku urodzenia
się dziecka, którego rodzice są doktorantami IChO PAN, każdemu z rodziców przysługuje
zapomoga, natomiast w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka – zapomoga każdemu
z doktorantów Instytutu przysługuje na każde z dzieci.
3. Zdarzenie podane przez doktoranta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy
udokumentować oraz dokładnie opisać, obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację losową w
jakiej znalazł się doktorant (i jego rodzina) na skutek ww. Zdarzenia. W przypadku zdarzenia
losowego wiążącego się z kosztami poniesionymi przez doktoranta lub członka rodziny doktoranta,
którego dotyczy to zdarzenie, do wniosku należy dołączyć imienne faktury lub rachunki
dokumentujące poniesione wydatki.
4. W przypadku, gdy doktorant nie pobiera stypendium socjalnego lub na skutek zdarzenia jego
sytuacja materialna uległa zmianie, niezbędne są zaświadczenia o wysokości dochodów netto w
rodzinie z ostatnich trzech miesięcy przed zaistnieniem zdarzenia.
5. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
6. Dokumenty uzasadniające wystąpienie o zapomogę, po odnotowaniu ich cech i potwierdzeniu
podpisem przez osobę obejmującą stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych, mogą być zwrócone
zainteresowanemu doktorantowi.
7. Wysokość przyznanej zapomogi każdorazowo określana jest przez Komisję Socjalną na
podstawie wniosku złożonego przez doktoranta.
8. Zapomoga przyznawana jest w wysokości do 3000 zł.
9. Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej przelewem na konto bankowe doktoranta.

V.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest przez Komisję Socjalną na rok
akademicki w drodze konkursu.
2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać
a) doktorant I roku studiów doktoranckich, który spełnił łącznie przesłanki:
 złożył wniosek o przyznanie stypendium,
 osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym lub jest laureatem
„Diamentowego Grantu”,
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

 w roku poprzedzającym przyjęcie na studia doktoranckie wykazał się osiągnięciami
w pracy naukowej (m.in. publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach);
b) doktorant II, III lub IV roku studiów doktoranckich, który spełnił łącznie przesłanki:
 złożył wniosek o przyznanie stypendium,
 w poprzednim roku akademickim zaliczył wszystkie wymagane na danym etapie
studiów doktoranckich egzaminy, złożył dwa wymagane Regulaminem Studiów
Doktoranckich IChO PAN sprawozdania półroczne oraz wykazał się obecnością na
przynajmniej połowie seminariów organizowanych przez Instytut,
 w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku wykazał się osiągnięciami w
pracy naukowej (m.in. publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach).
Liczba przyznawanych stypendiów dla najlepszych doktorantów w danym roku
akademickim ustalana jest przez Komisję Socjalną.
Wysokość stypendiów dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim ustala
Dyrektor Instytutu.
Podczas prac Komisji Socjalnej na podstawie wykazanych przez doktorantów we
wnioskach: publikacji, wystąpień ustnych na konferencjach naukowych, innych
dodatkowych działań naukowych lub popularyzatorskich (pikniki naukowe, zajęcia dla
uczniów, itp.) tworzone są listy rankingowe dla I, II, III i IV roku studiów. Komisja Socjalna
ocenia osiągnięcia doktoranta na podstawie poniższych kryteriów:
 publikacje naukowe w czasopismach o IF 1-4
10 pkt. za każdą publikację
 publikacje naukowe w czasopismach o IF 4-5
15 pkt. za każdą publikację
 publikacje naukowe w czasopismach o IF >5
25 pkt. za każdą publikację
 wystąpienia ustne na konferencjach krajowych
4 pkt. za każde wystąpienie
 wystąpienia ustne na konferencjach międzynarodowych 7 pkt. za każde wystąpienie
 inna działalność naukowa lub popularyzatorska
1-4 pkt. za każde działanie
Komisja Socjalna ocenia jedynie osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego przed datą
złożenia wniosku przez doktoranta.
Stypendia dla najlepszych doktorantów otrzymują doktoranci, którzy uzyskali najwyższą
liczbę punktów zgodnie z postanowieniami ust.5.
Stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane jest przez okres do 10 miesięcy.

VI TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE
KOMISJI ds. POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW IChO PAN
1. Świadczenia o których mowa w rozdz. I pkt. 2 lit. a,b,c,d są przyznawane na wniosek doktoranta
przez Komisję Socjalną.
2. Komisję Socjalną i Odwoławczą Komisję Socjalną powołuje Dyrektor Instytutu.
3. Decyzje wydawane przez Komisję Socjalną i Odwoławczą Komisję Socjalną podpisują
przewodniczący Komisji lub działający z ich upoważnienia.
4. Od decyzji Komisji Socjalnej przysługuje doktorantowi odwołanie do Odwoławczej Komisji
Socjalnej, wniesione za pośrednictwem Komisji Socjalnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji. Odwołanie wniesione po terminie nie wywołuje skutków prawnych.
5. Decyzje Komisji Socjalnej i Odwoławczej Komisji Socjalnej są doręczane na piśmie
doktorantowi za pośrednictwem osoby obejmującej stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych.
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6. Decyzja wydawana przez Odwoławczą Komisję Socjalną jest ostateczna. Od decyzji tej
doktorantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Odwoławczej Komisji Socjalnej.
7. W ramach nadzoru Dyrektor Instytutu może uchylić decyzję odpowiednio Komisji Socjalnej lub
Odwoławczej Komisji Socjalnej, niezgodną z przepisami prawa lub niniejszym regulaminem.
8. Decyzje wydawane są w dwóch egzemplarzach w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia
kompletnego wniosku. Jeden egzemplarz jest wydawany doktorantowi przez osobę obejmującą
stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych za potwierdzeniem odbioru, a drugi egzemplarz razem z
wnioskiem jest przechowywany w aktach doktoranta.
W przypadku nieodebrania decyzji osobiście w wyznaczonym terminie, będą one wysyłane za
potwierdzeniem odbioru na adres zameldowania doktoranta ze skutkiem doręczenia.
9. Obsługą administracyjną Komisji Socjalnej i Odwoławczej Komisji Socjalnej zajmuje się osoba
obejmująca stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych w Instytucie.
10. Odwoławcza Komisja Socjalna powoływana jest na 4-letnią kadencję, pokrywającą się z
kadencją Dyrektora Instytutu.
11. W skład 3-osobowej Odwoławczej Komisji Socjalnej wchodzą:
a) z-ca dyrektora ds. naukowych,
b) przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów lub jego zastępca,
c) wybrany przedstawiciel doktorantów.
12. Przewodniczący Odwoławczej Komisji Socjalnej powoływany jest przez Dyrektora Instytutu w
porozumieniu z przewodniczącym samorządu doktorantów.
13. Komisja Socjalna powoływana jest na 3-letnią kadencję z możliwością uzupełnienia składu
Komisji.
14. W skład 5-osobowej Komisji Socjalnej wchodzą:
a) kierownik Studiów Doktoranckich,
b) osoba obejmująca Stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych,
c) trzech wybranych przedstawicieli doktorantów.
15. Przewodniczący Komisji Socjalnej wybierany jest spośród członków ww. Komisji.

VII ZASADY USTALANIA DOCHODU DOKTORANTA
1. Dochód w rodzinie doktoranta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm.).
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2. Miesięczną wysokość dochodu netto (w znaczeniu przeciętnego miesięcznego dochodu w roku
kalendarzowym) na członka rodziny doktoranta uprawniająca do otrzymania pomocy w formie
stypendium socjalnego reguluje odpowiednia ustawa oraz aktualne rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)).
3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium
socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) doktoranta osobiście;
b) 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;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub 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. Dochodów tych nie wlicza się, jeżeli
doktorant jest samodzielny finansowo (zgodnie z art. 179 ust. 3 ww. ustawy);
4. Gdy mowa o dochodzie członków rodziny – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów
świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i
30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne;
b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów

osiąganych

przez

osoby

fizyczne,

pomniejszony

o

należny

zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne;
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
 renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin,
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 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin,
przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny
określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w
wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych
po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia
otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty
wypadkowe

osób,

których

inwalidztwo

powstało

w

związku

z

przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach
1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw
obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji
finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra
lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych
środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do
rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz
podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
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 należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych
mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
ustalonych

dla

pracowników

zatrudnionych

w

państwowych

lub

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
późn. zm.),
 należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i
pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia
sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia
aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone
żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił
wielonarodowych,
 należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym
osoby te uzyskały dochód,
 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki
na ubezpieczenia społeczne,
 alimenty na rzecz dzieci,
 stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm,
stypendia

sportowe

przyznane

na

podstawie

ustawy

z

dnia

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014
oraz z 2012 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o
charakterze socjalnym przyznane uczniom lub doktorantom (wszystkie
niewykazane w art. 179 ust 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) np.
fundowane,
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 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,
 należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w
budynkach

mieszkalnych

położonych

na

terenach

wiejskich

w

gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz
uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie
zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w
przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o
komercjalizacji,

restrukturyzacji

i

prywatyzacji

przedsiębiorstwa

państwowego „Polskie Koleje Państwowe",
 ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i
senatora,
 dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone
odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i
obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 dochód ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego – świadczenia pieniężne
wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr
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256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173
ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego – ustalając dochód rodziny
uzyskany z

gospodarstwa rolnego,

do powierzchni

gospodarstwa

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne
oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:
- oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo
oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą
spółdzielnię produkcyjną.
5. Do dochodu nie wlicza się (zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy):
a) dochodów, o których mowa w pkt. 3 lit. c niniejszego rozdziału jeżeli doktorant jest
samodzielny finansowo,
b) świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.),
c) stypendiów przyznawanych uczniom, doktorantom i doktorantom w ramach:
 funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hadlu
(EFTA),
 umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych
do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np.
stypendia z programu Erasmus);
d) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.);
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e) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b (stypendia przyznawane przez osoby
fizyczne i prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi),
199a (pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu
terytorialnego) i art. 200 ust. l ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.) (stypendia doktoranckie);
f) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
6. Podstawą do ustalenia przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta zgodnie z
ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) są:
a) oświadczenie (we wniosku o stypendium) doktoranta w przedmiocie informacji o
liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i
utrzymujących się z połączonych dochodów;
b) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie
podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych wart. 27, 30b, 30c
i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy;
 oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 oświadczenia

członków

rodziny

o

dochodzie

niepodlegającym

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez każdego
członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w
przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres stypendialny np.: zaświadczenie od pracodawcy dotyczące liczby
miesięcy, w których dochód był osiągany oraz PIT z zakładu pracy lub
zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto z wykazanego okresu; w
przypadku działalności gospodarczej – oświadczenie dotyczące liczby
przepracowanych miesięcy oraz rozliczenie roczne. Dokumenty określające
wysokość dochodu członka rodziny muszą zgadzać się z dochodami
wykazanymi w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego.
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 zaświadczenia

z

ZUS

lub

KRUS

(każdego

członka

rodziny

przedstawiającego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) o dochodach
zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 oświadczenie doktoranta o ilości gospodarstw rolnych będących w
posiadaniu członków rodziny,
 umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego
się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie
umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z
pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną,
 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd
ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz
osób w rodzinie lub poza rodziną,
 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą
sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby
spoza rodziny,
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo
otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie
sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o
wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

14

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez
osobę

uprawnioną

czynności

związanych

z

wykonaniem

tytułu

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w
szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
brakiem

możliwości

zamieszkania

dłużnika

wskazania

przez

alimentacyjnego

osobę
za

uprawnioną

granicą,

jeżeli

miejsca
dłużnik

zamieszkuje za granicą,
 dokument określający datę utraty dochodu przez członka rodziny oraz
miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka
rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy;
c) dokumenty stwierdzające wiek rodzeństwa oraz dzieci doktoranta lub jego
współmałżonka;
d) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne;
e) zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko
ukończyło 18 rok życia;
f) zaświadczenie szkoły wyższej o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku
osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
g) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego
alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub
odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących
do alimentów – w przypadku osoby uczącej się;
h) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której
mowa wart. 53 ust. 1 pkt. l3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.
U. z 2012 r. nr 264, poz. 1573 z późn zm.), lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
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i) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację
albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie
wychowującej dziecko;
j) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
k) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
l) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych
kosztów utrzymania dziecka;
m) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenie

sądu

rodzinnego

lub

ośrodka

adopcyjno-opiekuńczego

o

prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
n) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
o) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium
socjalnego wymagane przez Komisję Socjalną.
7. W uzasadnionych przypadkach Komisja Socjalna może zażądać doręczenia opinii jednostki w
systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i
rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.
8. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności opodatkowanej
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą
podatkową, dochód członka rodziny pomniejsza się o: należne składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy.
9. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania 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 indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego,
ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa
rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
W sytuacji, kiedy jedno z rodziców doktoranta posiada własne gospodarstwo rolne, a
współmałżonek podlega ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dochody wynikające z gospodarstwa
są dzielone na dwie osoby (przy braku innych źródeł dochodu).
Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa
stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę
(zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym. rolników) z wyjątkiem:
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a) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
b) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;
c) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej.
Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę
na powyższych zasadach dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony
czynsz z tytułu dzierżawy.
Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych
gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony
czynsz z tytułu dzierżawy.
10. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza
rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy, odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
11. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby
przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
12. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa
Narodowego Banku z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, w którym uzyskał ww.
dochody.
13. W przypadku, gdy małżonek osoby otrzymującej lub ubiegającej się o stypendium zaginął,
osoba składająca wniosek o pomoc socjalną do wniosku dołącza zaświadczenie, z właściwej w
sprawie jednostki Policji, o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku
cudzoziemców, właściwej instytucji. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu
uzyskiwanego przez zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie uwzględnia się tego małżonka.
14. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub
otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu rodziny
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stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wlicza się alimenty w
otrzymywanej wysokości.
15. Rodzeństwo doktoranta ubiegającego się o stypendium, które w minionym roku szkolnym
pobierało naukę w ostatniej klasie szkoły średniej lub na ostatnim roku studiów, traktowane jest
jako osoby pozostające na utrzymaniu rodziców.
16. Pełnoletnie rodzeństwo doktoranta, które nie kontynuuje nauki lub kontynuuje naukę po 26.
roku życia, nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu w rodzinie doktoranta.
17. Dochody osób pracujących na części etatu wynikają z przedstawionych zaświadczeń.
18. Przy określaniu dochodów doktoranta będącego w związku małżeńskim niesamodzielnym
finansowo, należy brać pod uwagę dochody rodziców doktoranta oraz dochody współmałżonka. W
przypadku, gdy małżeństwo doktoranckie niesamodzielne finansowo posiada potomstwo, jest ono
brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu miesięcznego w rodzinie.
19. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie
następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. a i b, nie jest mniejszy
niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. l i art. 6 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z
rodzicami bądź jednym z nich.
20. Stałe źródło dochodu doktoranta oznacza nieprzerwane źródło dochodu dla ostatniego roku
podatkowego przez 12 miesięcy w roku. Doktorant jest zobowiązany do udowodnienia posiadania
stałego źródła dochodu.
21. Uznaje się, że utrata dochodu może być spowodowaną wyłącznie:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej
na podstawie umowy o dzieło,
d) utratą

zasiłku

przedemerytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
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f) utratą

zasiłku

chorobowego,

świadczenia

rehabilitacyjnego

lub

zasiłku

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do tych świadczeń.
22. Uznaje się, że uzyskanie dochodu może być spowodowaną wyłącznie:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy
wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskaniem 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,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej.
23. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez
liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu
ustalania prawa do stypendium.
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o
kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.
W razie utraty dochodu prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia
wniosku.
W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do stypendium, świadczenia nie
przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód
został uzyskany.
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VIII PODSTAWY PRAWNE I PRZEPISY KOŃCOWE
1. W sprawach spornych dotyczących realizacji postanowienia niniejszego regulaminu decyzję
podejmuje Odwoławcza Komisja Socjalna.
2. Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej:
a) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm.),
c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298 poz.
1769),
d) ustawa o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm).
3. Instytut zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w wyniku
zmian przepisów lub otrzymania takich wytycznych z MNiSW.
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