Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

I. Przepisy ogólne
1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów jest wprowadzony na podstawie
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.
1668) – zwanej dalej „ustawą” oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669)
zwanej dalej ustawą wprowadzającą.
2. Doktorant (który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim
2019/2020) Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu może ubiegać się o
pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:
1.) Stypendium socjalnego,
2.) Stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3.) Stypendium Dyrektora Instytutu,
4.) Zapomogi.
3. Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Samorządem Doktorantów ustala próg dochodu
na osobę w rodzinie doktoranta uprawniający go do ubiegania się o stypendium
socjalne oraz ustala, w zależności od dochodu, wysokość stawek stypendium
socjalnego oraz kwotę zwiększenia stypendium socjalnego o dopłatę mieszkaniową
(zgodnie z pkt III. 3), minimalną i maksymalną wysokość zapomogi, minimalne i
maksymalne stypendium Dyrektora Instytutu, wysokość stawek stypendium dla osób
niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności.
4. Stypendia, o których mowa w pkt. I.2. ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo w danym
roku akademickim, na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane
są jednorazowo.
5. Prawo do świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w pkt I.2 ust. 1-4,
przysługuje w terminie do końca miesiąca, w którym doktorant ukończył studia, nie
dłużej jednak niż do końca miesiąca planowanego terminu ukończenia studiów.

6. Doktorant, który ukończył studia przed terminem zachowuje uprawnienia do
stypendium Dyrektora Instytutu do końca semestru, w którym nastąpiło ukończenie
studiów. Doktorant traci prawo do stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób
niepełnosprawnych poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ukończył studia.
7. Doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów doktoranckich może
otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1,
tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
8. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na
stypendia, o których mowa w pkt I.2 ust. 1-4, nie dotyczy doktorantów
obcokrajowców chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej.

II.

Tryb przyznawania świadczeń

1. Stypendia przyznaje się na wniosek doktoranta.
2. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek wraz z kompletem załączników doktorant składa w sekretariacie Studium
Doktoranckiego.
4. Wniosek niekompletny, nie będzie rozpatrywany.
5. Decyzje w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej, o której mowa w
pkt. I.2 podejmuje Doktorancka Komisja Stypendialna (zwana dalej DKS).
6. Skład DKS ustala Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Samorządem Doktoranckim.
W skład DKS wchodzą: przewodniczący, który jest samodzielnym pracownikiem
naukowym, delegowanym przez Kierownika Studium Doktoranckiego oraz dwóch
doktorantów delegowanych przez Samorząd Doktorantów IFM PAN. Skład komisji
jest ogłaszany do wiadomości wszystkich zainteresowanych.
7. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej, o której mowa w pkt
I.2 ustala DKS w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu oraz publicznie informuje o
tym wszystkich zainteresowanych.
8. Decyzje o przyznaniu pomocy materialnej podejmuje DKS w terminie 2 tygodni od
końcowego terminu składania wniosków.
9. Decyzje podjęte przez DKS doręczane są doktorantowi na piśmie.
10. Nadzór nad działalnością DKS sprawuje Dyrektor Instytutu.

11. Od decyzji DKS doktorantowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (zwanej dalej ODKS) w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem DKS,
która obowiązana jest przesłać odwołanie wraz z aktami ODKS w terminie 7 dni od
dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydała nowej decyzji.
12. Od decyzji Dyrektora i ODKS doktorantowi przysługuje prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej WSA) w terminie 30 dni
od daty otrzymania decyzji. Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem Dyrektora
lub ODKS.

III.

Stypendium socjalne

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza wysokości, o
której mowa w pkt. 3.
2. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium
socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w
obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego
zamieszkania do Instytutu uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
3. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca doktoranta do ubiegania się o
stypendium socjalne, nie może być:
a. mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r., poz. 1508);
b. większa 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 (Dz.U. z 2017 r., poz.
1952, z późn. zm.).
4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o
stypendium

socjalne,

uwzględnia

się

dochody

z

poprzedzającego

kalendarzowego, osiągane przez:
1.) Doktoranta,
2.) Małżonka doktoranta,
3.) Rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta,

roku

4.) Będące na utrzymaniu osób, o których mowa lit. 1-3, 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.
5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do
ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z
dnia 28 listopada 2018 r. o świadczeniach rodzinnych, z zastrzeżeniem, że do dochodu
nie wlicza się:
1.) Świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,
2.) Stypendiów otrzymywanych przez doktorantów w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzonych do
tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
3.) Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, Dz.U. z 2018 poz.
1540, 1552 i 1629).
6. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta są:
1.) Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie doktoranta, pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym (na wniosek o pomoc materialną).
2.) Oświadczenie dokumentujące wysokość wszystkich dochodów, w tym:
a. Dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych 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 2019r., poz.
1387) rodziców (opiekunów) doktoranta oraz doktoranta i jego pełnoletniego
rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy,
b. Dochodów osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym
podatku dochodowym,
c. Dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit c. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych,

d. Dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalonych 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1256).
3.) Zaświadczenie oraz dochody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium
socjalnego, w tym: orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
dokumenty stwierdzające przysposobienie dziecka, orzeczenie rozwodu lub
separacji, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa
wnioskodawcy

pozostającego

we

wspólnym

gospodarstwie

domowym,

zaświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez
prawa do zasiłku członków rodziny doktoranta, dokumenty sądowe stwierdzające
świadczenie lub pobieranie alimentów.
7. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy
materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w
niniejszym Regulaminie, DKS może żądać od doktoranta przedłożenia dodatkowej
dokumentacji potwierdzającej jego trudną sytuację materialną.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych

IV.

1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający
orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, Dz.U. z 2018 poz.1000 i 1076).
2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na okres semestru na
wniosek doktoranta, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upływa termin ważności orzeczenia.

V.

Stypendium Dyrektora Instytutu

1. Stypendium Dyrektora Instytutu przysługuje:
1.) Na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo
dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,

2.) Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku
akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące
warunki:
a. Uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem
studiów doktoranckich,
b. Wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy
doktorskiej.
2. Kryteria przyznawania stypendiów Dyrektora Instytutu:
1.) Doktoranci I roku: stypendium za wyniki przysługuje doktorantowi, który osiągnął
bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. O przyznaniu stypendium
decyduje miejsce na liście rankingowej.
2.) Doktoranci II – IV roku: o przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście
rankingowej.
3. Stypendium Dyrektora Instytutu przyznaje się nie więcej niż 50% doktorantów.
4. Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów ubiegających się o przyznanie
stypendium Dyrektora Instytutu:
1.) Łączna liczba punktów za publikacje naukowe opublikowane w poprzedzającym
semestrze roku akademickiego, liczba przyznanych punktów za jedną publikację
odpowiednio przeliczona z obowiązującej punktacji czasopism wg. Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z dnia 31 lipca 2019 r. (komunikat w
sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów): 200 – 60 p., 140 – 50 p.,
100 – 40 p., 70 – 30 p., 40 – 20 p. oraz 20 – 10 p.,
2.) Wystąpienia konferencyjne: prezentacja ustna (10 p.), prezentacja plakatu (5 p.).
Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów: 20,
3.) Złożenie wniosku grantowego (15 p.). Maksymalna liczba możliwych punktów do
zdobycia: 20 p.,
4.) Otrzymanie grantu (30 p.),
5.) Otrzymanie nagrody naukowej (20 p.),
6.) Odbyte staże naukowe (dłuższe niż 7 dni) (10-15 p.),
7.) Średnia ocen z egzaminów w poprzedzającym roku akademickim (cena: 4,5 –
10 p, 5,0 - 15 p.).

VI.

Zapomoga

1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu:
1.) Nieszczęśliwego wypadku,
2.) Poważnej choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
3.) Śmierć członka najbliższej rodziny,
4.) Kradzieży,
5.) Klęski żywiołowej; np. powodzi, pożaru,
6.) Innych, które zdaniem DKS kwalifikują doktoranta do otrzymania zapomogi.
2. Zdarzenia

losowe

podane

przez

doktoranta

muszą

być

udokumentowane

potwierdzeniem przez właściwe organy.
3. Doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w pkt. 1, nie częściej niż dwa
razy w roku akademickim.

VII.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.
1668) – zwanej dalej „ustawą” oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669)
zwanej dalej ustawą wprowadzającą.

/podpisał:
prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Dyrektor IFM PAN/

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr
letni/zimowy1 w roku akademickim 20…./20….

Imię i nazwisko doktoranta

Doktorancka Komisja Stypendialna

Rok studiów
Adres do korespondencji:

Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
w Poznaniu

e-mail:

Proszę o przyznanie2:
Stypendium socjalnego
Stypendium socjalnego + zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z tytułu
zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki
Na dzień złożenia wniosku moja rodzina składa się z następujących osób pozostających
we wspólnym gospodarstwie:
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy lub
nauki/inne źródła
utrzymania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Świadomy/a1 odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu
nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej
rodziny żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje dochodów są
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do poinformowania IFM PAN
o zachodzących zmianach w mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej (w tym dotyczącej utraty
i uzyskania dochodu przez członków rodziny).
Oświadczam, że zapoznałem/am1 się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej
Akademii Nauk.
Do wniosku dołączam zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny.

……………………………
Miejscowość i data
- niepotrzebne skreślić
2
- właściwe zaznaczyć
1

…………………………….
podpis doktoranta

WZÓR
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na
semestr letni/zimowy1 w roku akademickim 20…./20….

Imię i nazwisko doktoranta

Doktorancka Komisja

Rok studiów
Adres do korespondencji:

Stypendialna Instytutu Fizyki
Molekularnej PAN w Poznaniu

e-mail:

Proszę o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na podstawie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:2
Znacznym
Umiarkowanym
Lekkim
Orzeczenie zachowuje ważność do dnia ………………………….………….

Świadomy/a1 odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku
zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje są
zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do poinformowania Instytutu Fizyki
Molekularnej PAN o zachodzących zmianach w mojej sytuacji zdrowotnej mającej wpływ na
przyznane uprawnienia.
Oświadczam, że zapoznałem/am1 się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk
Do wniosku dołączam:
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez:
……………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………
Miejscowość i data
1
2

- niepotrzebne skreślić
- właściwe zaznaczyć

…………………………….
podpis doktoranta

WZÓR
Wniosek o przyznanie stypendium Dyrektora Instytutu na
semestr letni/zimowy1 w roku akademickim 20…./20….

Imię i nazwisko doktoranta

Doktorancka Komisja Stypendialna

Rok studiów
Adres do korespondencji:

Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
w Poznaniu

e-mail:

Proszę o przyznanie stypendium Dyrektora Instytutu
Spis publikacji opublikowanych w poprzednim semestrze
L.p.

Data
opublikowania

Dane publikacji (autorzy/tytuł/nazwa czasopisma)

1
2
3
Wystąpienia Konferencyjne
L.p. Nazwa konferencji

Data

1.
2.
Złożone wnioski grantowe
Tytuł
Data złożenia wniosku/
L.p.
przyznania grantu
projektu
1.

Tytuł wykładu/ plakatu

Nazwa fundacji/organu wydającego grant

2.

Liczba
punktów
wg
MNiSW

Rodzaj
wystąpienia

Grant
przyznany2
TAK

NIE

TAK

NIE

Otrzymane nagrody naukowe
L.p.

Nazwa nagrody

Data przyznania
nagrody

Nazwa fundacji/organu wydającego
nagrodę

1.
2.
Odbyte staże naukowe
L.p. Nazwa instytucji w której odbywał się staż
Okres odbywania stażu
1.
od
do
2.
od
do
Średnia ocen z egzaminów w poprzednim roku akademickim:
Oświadczam, że zapoznałem/am1 się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

……………………………
………………………………………….
Miejscowość i data
1
2

- niepotrzebne skreślić
- właściwe zaznaczyć

podpis doktoranta

WZÓR
Wniosek o przyznanie zapomogi w semestrze letnim/zimowym1
w roku akademickim 20…./20….
Imię i nazwisko doktoranta
Rok studiów
Adres do korespondencji:

Doktorancka Komisja
Stypendialna Instytutu Fizyki
Molekularnej PAN w Poznaniu

e-mail:

Proszę o przyznanie zapomogi z powodu:2
nieszczęśliwego wypadku
poważnej choroby doktoranta
śmierci członka najbliższej rodziny
kradzieży
klęski żywiołowej (np. powodzi, pożaru)
inne
Opis sytuacji:

Oświadczam, że zapoznałem/am1 się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Fizyki Molekularnej
Polskiej Akademii Nauk.
Do wniosku dołączam:
1.………………………………………………………………………………………………………….
2.…………………………………………………………………………………………………….……
3…………..……………………………………………………………………………………………….
……………………………
Miejscowość i data
1
2

- niepotrzebne skreślić
- właściwe zaznaczyć

…………………………….
podpis doktoranta

