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Zalacznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 020.33/2019
Dyrektora IUNG-PIB z dnia 25.09.2019

Regulamin 6wiadczeri dla uczestnik6w studi6w doktoranckich
w IUNG-PlB

Podstawy prawne regulaminu

1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wy2szym inauce (Dz.U.22018 r. poz' 1668).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U.

22019 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoSci za naruszenie finans6w
publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1440)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity -

Dz.U.22018 r. poz. 1458).
5. Ustawa z dnia 15lutego 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U.22019 t.

poz. 1256).
6. Ustawa o rehabititacji zawodowei i spolecznei oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych (tekst jednolity - Dz.U. 22019 r. poz. 11721

7. Rozporzqdzenie Miniska Nauki i Szkolnictwa Wy2szego zmieniajqce

rozporzqdzenie w sprawie warunk6w wynagradzania za WacQ i przyznawania

innych Swiadczeri zwiqzanych z ptacq dla pracownik6w zatrudnionych w uczelni

pubf icznej, z dnia 13 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 498).

8. Ustawa o pomocy spolecznej (tekst jednolity - Dz.U- 22019 t. poz 1507)

9. Ustawa z dnia 14 czeruca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyinego (tekst

jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
10. Regulamin studi6w doktoranckich w IUNG-PIB z 2016 r '

Znaczenie uiytych w regulaminie okre6lef :

,,Fundusz stypendialny" - Srodki finansowe przyznawane Instytutowi corocznie
ptzez MN|SW na pomoc materialnq uczestnikom studi6w doktoranckich,
gromadzone na odrgbnym rachunku bankowym;

,,Komisja stypendialna"- Komisja ds. stypendi6w z Funduszu Stypendialnego dla

doktorant6w, powolana przez Dyrektora Instytutu, w kt6rej wiqkszoSi czlonk6w

stanowiq doktoranci, rozpatrujqca wnioski doktorant6w o Swiadczenia pomocy

materialnej, oraz przyzndlqca i cofajqca je;

,,O6wiadczenie" - dokument sporzqdzony przez osobq fizycznE sttrvierdzajqcy

istniejqcq sytuacjq lub stan rzeczy albo zaistniale zdarzenie, w okreslonym dniu lub

okresie czasu, zawierajqcy klauzulq ,,OSwiadczam, 2e jestem Swiadomy

odpowiedzialnoSci karnej za zlo2enie falszywego oSwiadczenia", oraz datq i podpis

oSwiadczaj4cego;



,,Podstawa naliczania stypendium" - kwota ustalona przez Dyrektora na dany rok

akademicki, w uzgodnieniu z przedstawicielem Doktorantow;

,,Rok akademicki" - 10-miesiqczny okres zalqe na studiach doktoranckich' liczony

od dnia rozpoczqcia przez Doktoranta zaigt;
. ,,Rok bazowy" - rok kalendarzowy poprzedzaiqcy rok akademicki, w ktorym

skladany jest wniosek o stypendium;
. ,,Stale 2r6dlo dochodu" - nieprzerwane 2r6dlo dochodu w roku bazowym. 2r6dlem

stalego dochodu mo2e byi: wynagrodzenie z tytulu umowy o pracQ' renta po

zmarlym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia,

umowy o dzielo;
. ,,Wsp6lne gospodarstwo domowe" - uzyskiwane dochody i ponoszone koszty przez

najblizszq rodzing doktoranta, przypisanq do okre6lonego miejsca zamieszkania.

Obliczanie dochod6w doktoranta i jego rodziny odbywa sig przy uwzglgdnieniu

zasad i kryteri6w okre6lonych w ustawie o pomocy spolecznel.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Fundusz stypendialny dla doktorant6w
1. Fundusz stypendialny tworzony jest w Instytucie z przydzielanej corocznie dotacji

przez MN|SW, na pomoc materialnq doktorantom.
2. Przekazywane corocznie Srodki finansowe na og6lny rachunek Instytutu sa

przelewane i gromadzone na odrgbnym, oprocentowanym rachunku bankowym, w

spos6b pozwalajqcy na ustalenie w ka2dym czasie'

a) stanu wykorzystania dotacji,
b) kwoty odsetek od zgromadzonych Srodk6w, powiqkszajqcych Fundusz,

c) wydatk6w na poszczeg6lne rodzaje Swiadczeri pomocy materialnej,

d) poniesionych przez Instytut koszt6w realizacji zadafi, zwiqzanych z

przyznawaniem i wyplacaniem stypendi6w i zapom6g pokrytych z dotacji, nie

puekraczaj4cych wdanym roku bud2etowym 0,2% dotacji.

Fundusz stypendialny pozostaje w dyspozycji Komisji stypendialnej.

Pomoc materialna przyznawana jest doktorantom na zasadzie r6wno6ci dostQpt

do Swiadczeri, jawno6ci prac Komisji stypendialnej ijej rozstrzygnige' przy

zachowaniu ochrony danych osobowych.
5. Pomoc materialna przyznawana jest doktorantom do wysokoSci zgromadzonych

Srodk6w na Funduszu stypendialnym.
6. Niewykorzystane w danym roku bud2etowym Srodki Funduszu przechodzq na rok

nastepny do wykorzystania na wyplate stypendi6w i zapom6g.

7. Wydatkowanie przyznanej przez MNiSW dotacji na pomoc materialnq dla

doktorant6w niezgodnie z ptzeznaczeniem, stanowi naruszenie dyscypliny

finans6w publicznych w Swietle art. 9. pkt 1 Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o

4.



odpowiedzialno1ci za naruszenie finans6w publicznych

odpowiedzialnoSci na podstawie ww. Ustawy.

podlega

s2
Rodzaje Swiadczeri dla doktorant6w
1. Pomoc materialna ptzyznawana jest uczestnikom studi6w doktoranckich

stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. Pomoc materialnq stanowiq nastgpujqce rodzaje Swiadczeh:

a) stypendium socjalne,
b) stypendium dla os6b niepelnosprawnych,
c) stypendium Dyrektora,
d) zapomoga.

3. Swiadczenia, o kt6rych mowa w ust. 2. lit. a) - c), przyznawane sE przez Komisjq

stypendialnq na okres roku akademickiego, z wylqczeniem lipca i sierpnia.

s3
Komisja stypendialna
1. Komisja stypendialna powolywana jest przez Dyrektora Instytutu spoSr6d

pracownik6w (naukowych iobslugi nauki) oraz doktorant6w, przy czym wigkszoSi
czlonk6w stanowiq doktoranci.

2. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski doktorant6w o przyznanie wskazanego
Swiadczenia pomocy materialnej oraz przyznaje icofa przyznane Swiadczenie.

3. W ramach swoich kompetencji i zaistnialej potrzeby, Komisja stypendialna
podejmuje decyzje w trybie glosowania tajnego, kt6re zapadajq zwyklq wigkszo6ciq
glos6w, przy obecno6ci co najmniej polowy czlonk6w Komisji stypendialnej. W
przypadku r6wnej liczby glos6w,,za" i ,,przeciw", decyduje glos Przewodniczqcego.

4. W przypadku, gdy okoliczno6ci sprawy majqce wptyw na ustalenie prawa do
pomocy materialnej, wymagajq potwierdzenia innym dokumentem niz wymienione
w niniejszym Regulaminie, Komisja stypendialna mo2e zai4dat od doktoranta
przedlo2enia takiego dokumentu (np. opinii jednostki pomocy spolecznej,

odpowiedzialnej za ustalenie jego rodzinnej sytuacji dochodowej i majqtkowej) i

uwzglgdni6 ten dokument w postgpowaniu.

5. Z prac Komisji stypendialnej ka2dorazowo sporzqdzany jest protok6l, kt6ry

zawiera:

a) liste doktorant6w, kt6rym ptzyznano okre6lony rodzaj stypendium, z podaniem

przyznanych kwot,
b) listg doktorant6w, kt6rych wnioski o okre6lone rodzaje stypendi6w zostaly

rozpatrzone odmownie,
c) listg doktorant6w, kt6rych wnioski o wskazane stypendia nie zostaly rozpatrzone.

6. Czlonek Komisji stypendialnej podlega wylqczeniu z udzialu w rozpatrywaniu
wniosku w sprawie:



a) w kt6rej jest stronq,
b) swego mal2onka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

c) osoby zwiqzanejz nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wylqczenie czlonka Komisji stypendialnej z postQpowania zapisuje sig w protokole'

7. Czlonkowie Komisji stypendialnej zobowiqzani sq do zachowania tajemnicy

informacji zawartych w zlo2onych przez doktorant6w wnioskach i zalqcznikach.

8. W ramach nadzoru, Dyrektor mo2e uchylii decyzje Komisji stypendialnej' le6li

narusza ona obowiqzujqce przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu.

9. Posiedzenia Komisji stypendialnej przygotowuje sekretarz, wyfoniony spoSr6d

czlonk6w Komisji stypendialnej, kt6ry weryfikuje wnioski, uzgadnia termin

posiedzenia oraz referuje wnioski doktorant6w, sporzqdza protokoly i decyzje.

s4
Zasady zglaszania i rozpatrywania wniosk6w

1. Wnioski, kt6rych wzory stanowiq zalqczniki nr 1-4 do niniejszego Regulaminu, wraz

z kompletem dokument6w wymaganych niniejszym Regulaminem, skladane sq do

Kierownika studi6w doktoranckich raz w roku - w terminie do 30 wrze5nia. W

szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sig zlo2enie wniosku po tym terminie'

w6wczas stypendium przyznawane i wyplacane jest od nastqpnego miesiqca, w

ktorym zlozono wniosek.
2. Po sprawdzeniu kompletnoSci wniosk6w, najp62niej po 10 dniach, Kierownik

studi6w doktoranckich zwoluje posiedzenie Komisji stypendialnej, kt6ra rozpatruje

wnioski o stypendia, nie dluzej niz w terminie 14 dni od dnia zwolania pierwszego

oosiedzenia.
3. W przypadku otrzymania wniosku o zapomogg, posiedzenie Komisji stypendialnej

zwolywane jest bezzwlocznie w trakcie roku akademickiego.

4. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, Komisja stypendialna wzywa

doktoranta do uzupelnienia brakow w terminie 7 dni, z pouczeniem, 2e nie

usunigcie brak6w spowoduje pozostawienie wniosku bez rczpattzenia.

5. Rozstrzygniqcie Komisji stypendialnej o przyznaniu lub nie przyznaniu Swiadczenia

dorgczane jest doktorantowi w trybie decyzji administracyjnej.

6. Od decyzji Komisji stypendialnej przysluguje doktorantowi odwolanie w formie

pisemnej wtaz z uzasadnieniem do Dyrektora, w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji Komisji stypendialnej.
7. Po wyczerpaniu trybu odwolawczego, i kolejnej decyzji niesatysfakcjonujqcej

doktoranta, decyzja Komisji stypendialnej mo2e by6 zaskarzona przez niego do

wlaSciwego, wojew6dzkiego sqdu administracyjnego.
8. Dyrektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzjg komisji stypendialnel

niezgodnq z przepisami Prawa.
9. Stypendia przyznawane sq na rok akademicki i wyplacane co miesiqc przez okres

10 miesigcy na konto bankowe doktoranta.



10.W wyjqtkowych sytuacjach, miesigczne wyplaty przyznanego stypendium mogq

byc skumulowane.
11.L-qczna miesigczna kwota stypendium socjalnego i stypendium Dyrektora dla

doktoranta nie mo2e byi wyzsza nil 38% wynagrodzenia profesora.

s5
Wyga6niecie prawa do Swiadczef i wstrzymanie wyplaty

1. Doktorant traci prawo do otrzymywania Swiadczen pomocy materialnej w

przypadku utraty statusu doktoranta, tj.:

a) skre6lenia z listy uczestnik6w studi6w doktoranckich,
b) pisemnej rezygnacji ze studi6w doktoranckich,
c) przerwania (porzucenia) studi6w doktoranckich,
d) obrony pracy doktorskiej.

2. Komisja stypendialna wstrzymuje doktorantowi Swiadczenie pomocy materialnej

tak2e w przypadku:
a) wszczgcia przeciwko doktorantowi postqpowania dyscyplinarnego - do

wyjaSn ienia,
b) nie zaliczenia przez doktoranta semestru,
c) podejrzenia, iz Swiadczenie pomocy materialnej uzyskal na podstawie

nieprawdziwych danych - do wyja5nienia,
3. Decyla z uzasadnieniem wstrzymania wyplaty Swiadczenia i ew. pouczeniem w tej

sprawie, dostarczana jest doktorantowi na piSmie przez Komisje stypendialnq.

4. Wstrzymanie wyplaty Swiadczenia z ptzyczyn, o kt6rych mowa w ust. 1. i 2.'

tozpoczyna sig od nastgpnego miesiqca po miesiqcu w kt6rym zaistniala ww.

ptzyczyna.
5. W przypadku odwolania doktoranta do Dyrektora i jej satysfakcjonujqcej dla

doktoranta decyli, doktorant otrzymuje wstrzymane stypendium za caly okres od

daty podjqcia decyzji przez Komisjq stypendialnq o wstrzymaniu okre5lonego

stypendium, do daty rozstrzygajqcej decyzji odwolawczej, w kwocie nominalnej bez

odsetek.
6. Wznowienie wstrzymanej vvyplaty Swiadczeri moze nastqpii wylqcznie na

uzasadniony wniosek zainteresowanego, zlo2ony do Kierownika studium

doktoranckiego.

II. STYPENDIUM SOCJALNE

s6
Zasady przyznawania

1. Stypendium socjalne moZe otrzyma6 doktorant bqdqcy w trudnej sytuacji

materialnej, na podstawie zlo2onego, udokumentowanego wniosku,
potwierdzajqcego istniejqcq sytuacjq materialnq.



2.

4.

Podstawq przyznawania stypendium socjalnego jest wysoko66 miesigcznego

dochodu netto osiqgnietego w roku bazowym, kt6ry przypada na jednego czlonka

rodziny doktoranta, wymienionej w $ 9 ust. 2. prowadzqcel wsp6lne gospodarstwo

domowe - nawet jeSli okresowo nie zamieszkuje wsp6lnie (np. ze wzglgdu na

miejsce nauki, miejsce Swiadczenia pracy, etc.).
Stypendium socjalne przysluguje doktorantowi, ie2eli wysokoS6 miesigcznego

dochodu netto na jednq osobg w rodzinie doktoranta nie przekracza progu

dochod6w ustalonych przez Dyrektora w porozumieniu z przedstawicielem

doktorant6w na dany rok akademicki.
Wysoko6i miesigcznego dochodu na osobg w rodzinie uprawniajqca do ubiegania

siq o stypendium socjalne nie moze byi:
a) mniejsza niz 1,30 kwoty okre6lonej w art, 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy spolecznej;
b) wieksza ni2 1,30 sumy kwot okreSlonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt

3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych;

Wysoko6i stypendium socjalnego ustalana jest przez Dyrektora w porozumieniu z
przedstawicielem doktorant6w i podawana w formie zarzqdzenia.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach doktorant mo2e otrzyma6 stypendium

socjalne w zwiqkszonej wysoko6ci.
W przypadku przyznania i pobierania stypendium socjalnego, doktorant

zobowiqzany jest - bez wezwania - do niezwlocznego powiadomienia na pi6mie

Kierownika Studi6w Doktoranckich, o kazdej zmianie sytuacji materialnej, na

podstawie kt6rej zostalo mu przyznane stypendium socjalne, w szczeg6lno5ci

zmian, kt6re zachodzq:

a) w skladzie rodziny,

b) uhacie dochod6w czlonk6w rodziny (po roku bazowym),

c) w zmianie miejsca zamieszkania w miejscu studiowania (dotyczy doktorant6w
pobierajqcych stypend ium socjalne w podwyzszonej wysokoSci).

8. Po otrzymaniu od doktoranta informacji o zmianie jego sytuacji materialnej, prawo

doktoranta do stypendium socjalnego rozpatrywane jest przez Komisjq stypendialnq

oonownie.
9. Komisja stypendialna zmienia doktorantowi wysoko6i stypendium socjalnego, jeSli

zachodzi cho6by jedna ze zmian, o kt6rych mowa w ust. 7., a prawo do stypendium

socjalnego doktorant zachowal.

s7
Stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci

1. Doktorant studi6w stacjonarnych znajdujqcy sig w trudnej sytuacji materialnej,

mo2e otrzymae stypendium socjalne w zwigkszonej wysokoSci z tytulu

zamieszkania, tj. je2eli w drodze oSwiadczenia zlo2onego pod rygorem
odpowiedzialnoSci karnel wska2e, 2e:

a) zamieszkuje poza miejscem studiowania, oraz

5.

b_



2.

b) jego codzienny dojazd z miejsca stalego zamieszkania do lnstytutu

uniemozliwialby lub w znacznym stopniu utrudnial studiowanie, oraz

c) ponosi zwiqzane z tym okre6lone koszty wynajmu mieszkania w miejscu

stud iowania,
lub
d) zamieszkuje z niepracujqcym mal2onkiem lub dzieckiem, poza miejscem

stud iowania.
Doktorant ubiegajqcy sig o stypendium socjalne w zwigkszonej wysokosci z tytulu

zamieszkania, o kt6rym mowa w ust.1, do wniosku o stypendium socjalne dolqcza:

a) umowq najmu/u2yczenia lokalu, zawierajqcq czasokres najmu/u2yczenia

miesigczne koszty najmu/uzyczenia, lub

b) oswiadczenie wlasciciela lokalu, potwierdzaiqce zamieszkiwanie w tym lokalu.

Doktorant ma obowiqzek pod rygorem odpowiedzialnosci dyscyplinarnej i zwrotu

przyznanego stypendium w zwigkszonej wysokoSci, w terminie 7 dni od momentu

zdarzenia powiadomii pisemnie Komisjq stypendialnq o:

a) rezygnacji doktoranta i/lub mal2onka, i/lub dziecka doktoranta z
wynajmowanego lokalu,

b) wygaSniqciu lub wypowiedzeniu umowy najmu/u2yczenia lokalu, wymeldowaniu'

c) podjgciu ptacy pzez malzonka doktoranta, kt6ry zamieszkiwal z nim jako

malzonek niepracujqcY.

s8
Ustalanie dochodu

1. przy ustalaniu wysokosci dochodu, uprawniajqcego doktoranta do ubiegania siq o

stypendium socjalne, uwzglgdnia sig i sumuje dochody pozarolnicze idochody z
gospodarstwa rolnego.

2. Przy ustalaniu wysokoSci dochodu uwzglgdnia sig dochody osiqgane przez:

a) doktoranta,
b) malzonka doktoranta,
c) rodzicow, opiekun6w prawnych lub faktycznych doktoranta'

d) bgdqce na utrzymaniu os6b, o kt6rych mowa w lit. a-c, :

- dzieci niepelnoletnie
- dzieci pobierajqce naukg do 26 roku 2ycia, a jeleli 26 rok Zycia przypada w

ostatnim roku studi6w, do ich ukoriczenia,
- dzieci niepelnosprawne bez wzglqdu na wiek.

3. Sklad rodziny pozostajqcej we wsp6lnym gospodarstwie domowym, ustalony na

podstawie ust. 2., doktorant okresla we wniosku o stypendium socjalne, na dziefi

zlo2enia wniosku.
4. Do dochodu doktoranta okre6lonego wg ust. 2. nie wlicza siq:

a) Swiadczeri, o kt6rych mowa w art. 86 ust' 1, art. 39 ust. 1 i art. 420 ust' 1

Ustawy Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce,

b) stypendi6w przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom' w ramach:

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,



- niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w pochodzqcych z pomocy udzielanej przez

pahstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)'

- um6w migdzynarodowych lub program6w wykonawczych, sporzqdzanych do

tych um6w,
- mi gdzynarodowych program6w stypend ialnych,

c) Swiadczen pomocy materialnej dla uczniow, otrzymywanych na podstawie

przepis6w o systemie oSwiaty,

d) stypendi6w o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o ktorych

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od os6b ftzycznych (Dz. U. z 2018 r. poz' 1509' 1540' 1552 i

1629).
5. Ustalajqc doch6d rodziny, doktorant:

a) uwzglgdnia doch6d utracony przez siebie i czlonk6w rodziny w roku skladania

wniosku o stypendium,
b) uwzglgdnia doch6d uzyskany przez siebie i czlonk6w rodziny w roku bazowym

poprzedzalqcym rok akademicki, w ktorym doktorant ubiega sig o stypendium

socjalne, dzielqc sumg dochod6w uzyskanych Wzez poszczeg6lne osoby przez

1 2 miesigcy.
6. Doch6d z prowadzenia gospodarstwa rolnego (przez osoby wymienione w ust. 2. w

lit. a), b), c), doktorant podaje na podstawie powierzchni uzytk6w rolnych w
hektarach przeliczeniowych i wysokoSci przecigtnego dochodu z pracy w

indywidualnych gospodarstwach rolnych z t ha przeliczeniowego w roku bazowym,

oglaszanego na podstawie Ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 2 2019 r. poz 1256).

7. Obowiqzek udokumentowania dochodu rodziny spoczywa na doktorancie, poprzez

zlo2enie:
a) zaSwiadczenia z wlasciwego urzqdu skarbowego od wszystkich pelnoletnich

czlonk6w rodziny o wysokoSci dochodu wraz z informacjq o podatku i skladkach
na ubezpieczenie spoleczne, podlegajqcych opodatkowaniu podatkiem

dochodowym od os6b fizycznych na zasadach ogolnych, uzyskanych w
ostatnim roku podatkowYm,

b) dokumentow poSwiadczajqcych dochody nieopodatkowane (np. alimenty),
c) w przypadku, gdy doktorant ma uczqce siq rodzeristwo, powinien dostarczy6:

- rodzeristwo w wieku do 18 lat - skr6cony odpis aktu urodzenia lub inny
urzqdowy dokument potwierdzajqcy wiek dziecka,

- rodzedstwo w wieku povvy2ej 18 lat - zaSwiadczenie ze szkoly/uczelni,
za6wiadczenia z urzgdu gminy o wielkoSci gospodarstwa rolnego w poprzednim

roku w hektarach fizycznych i hektarach przeliczeniowych (w przypadku

uzyskiwania dochod6w z gospodarstwa rol nego),
zaSwiadczenia (np. z ZUS, zakladu pracy, KRUS) lub oSwiadczenia o
wysokoSci faktycznie oplaconych skladek na ubezpieczenie zdrowotne,
za6wiadczenia od pracodawcy lub oSwiadczenie o liczbie miesigcy, w kt6rych

uzyskiwany byl doch6d.

o)

e)

0



ss
Doktorant nie prowadzqcy wsp6lnego gospodarstwa domowego z 2adnym z

rodzic6w
1. Doktorant, kt6ry nie prowadzi wsp6lnego gospodarstwa domowego z 2adnym z

rodzic6w, opiekunow prawnych lub faktycznych, mo2e ubiegai sig o

stypendium socjalne bez wykazywania dochod6w osiqganych przez te osoby

oraz bgdqce na ich utrzymaniu dzieci niepelnoletnie, dzieci pobierajqce naukq

do 26. roku 2ycia, a je|eli26. rok zycia przypada w ostatnim roku studi6w' do

ich ukoriczenia, otaz dzieci niepelnosprawne bez wzglgdu na wiek, je2eli

spelnia jeden z nastgpujqcych warunkow:
a) ukoticzyl 26. rok2Ycia;
b) pozostaje w zwiqzku malzeiskim;
c) ma na utrzymaniu dzieci, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d;

d) osiqgnql pelnoletno5e, przebywajqc w pieczy zastgpczej;

e) posiada stale 2r6dlo dochod6w ijego przecietny miesiqczny doch6d w
poprzednim roku podatkowym otaz w roku biezqcym w miesiqcach

poprzedzajqcych miesiqc zlo2enia oSwiadczenia, o kt6rym mowa w ust.

3, jest wyzszy lub r6wny 1,15 sumy kwot okreSlonych w art. 5 ust. 1 i art.

6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach

rodzinnych.
2. Doktorant, o kt6rym mowa w ust. 1, sklada o6wiadczenie 2e nie prowadzi

wsp6lnego gospodarstwa domowego z 2adnym z rodzicow' opiekun6w
prawnych lub faktycznych.

s10
Dokumentowanie dochodu przez doktoranta

1. Obowiqzek udokumentowania spelniania warunkow do przyznania stypendium

socjalnego spoczywa na doktorancie.
2. Doktorant mo2e udokumentowai powy2sze, przedstawiajqc m. in.:

a) za6wiadczenie z zakladu pracy o zatrudnieniu,
b) umowy cywilnoprawne (zlecenia, umowy o dzielo),

c) decyzje wla5ciwego organu o przyznaniu renty,

d) wyrok sqdowy zasadzlqcy alimenty,
e) zaSwiadczenia o wysoko6ci osiqgnigtego dochodu (z urzqdu skarbowego, z

zakladu ptacy,z innych 2r6del).

3. Dyrektor albo komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego

doktorantowi, kt6rego miesigczny doch6d na osobg w rodzinie nie przehracza

kwoty okre3lonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r' o pomocy

spolecznej, jezeli nie dolqczy on do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

zaSwiadczenia z oSrodka pomocy spolecznej o sytuacji dochodowej i majqtkowej

swojej i rodziny.



4. Dyrektor albo komisja stypendialna mo2e przyznai doktorantowi stypendium

socjalne w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, je2eli ptzyczyny niedolqczenia do

wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za5wiadczenia z oSrodka pomocy

spolecznej o sytuacji dochodowej i majqtkowej doktoranta i rodziny doktoranta byly

uzasadnione oraz doktorant udokumentowal 2r6dla utrzymania rodziny.

III, STYPENDIUM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

s 11

Zasady przyznawania

1. Stypendium dla os6b niepelnosprawnych mo2e otrzymae doktorant posiadajqcy

orzeczenie o niepelnosprawnoSci, orzeczenie o stopniu niepelnosprawno6ci albo

orzeczenie, o kt6rym mowa w aft. 5 onz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1 997 r. o

rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz.

U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

2. Wysoko6C stypendium uzale2niona jest od stopnia orzeczonej niepelnosprawno5ci
doktoranta.

3. Stypendium przyznawane jest na wniosek uprawnionego doktoranta, niezale2nie od

sytuacji materialnej, na okres wa2no5ci orzeczenia, jednak nie dlu2e1 ni2 na okres

10 miesigcy.
Do wniosku nalezy dolqczy6 kserokopie ozeczenia, o kt6rym mowa w punkciel.

4. W przypadku, gdy wa2no5e orzeczenia o stopniu niepelnosprawnoSci wygaSnie w

trakcie roku akademickiego, stypendium specjalne przestaje by6 wyplacane od

nastgpnego miesiqca po wygaSnigciu wa2noSci orzeczenia.

5. Wniosek o przyznanie ww. stypendium zostaje ponownie rozpatzony pnez
Komisjg stypendialnq po dostarczeniu ptzez doktoranta aktualnego orzeczenia o

stopni u niepelnosprawnoSci.
Stypendium przyznale sig w6wczas z wyr6wnaniem za okres, jaki uplynql od daty

utraty waznosci poprzedniego orzeczenia, o ile z aktualnego orzeczenia wynikaC

bgdzie nieprzerwane trwanie niepelnosprawnoSci.

V. STYPENDIUM DYREKTORA

s12
Zasady przyznawania

1. Stypendium Dyrektora mo2e otrzyma6 doktorant, kt6ry uzyskal wyr6zniajqce
wyniki w nauce, osiqgniqcia naukowe co najmniej na poziomie krajowym.

2. Listg doktorant6w, kt6rym przyznano stypendium, tworzy siq w trybie rankingu.

10



4.

Stypendium Dyrektora przyznaie sig nie wigcej niz 10% doktorantow na

okre6lonym kierunku studi6w. Jezeli liczba doktorant6w jest mniejsza niz 10'

stypendium Dyrektora mo2e by6 przyznane 1 doktorantowi.
Zasadno66 przyznania stypendium, rozpatrywana jest na podstawie zlo2onego

wniosku wtaz z zalqcznikami potwierdzajqcymi spelnienie kryteri6w, o kt6rych

mowa w S 13 ust. 1.

Przyznanie stypendium Dyrektora nie wyklucza prawa do pozostalych Swiadczen

pomocy materialnej wymienionych w S 2 ust. 2. oraz do stypendium
przyznawaneg o ptzez organy samorzqdu terytorialnego i pracodawc6w, a tak2e

pochodzqcych ze Srodk6w funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

s 13

Kryteria wylaniania
1. Pzy rozpatrywaniu wniosk6w o przyznanie stypendium Dyrektora uwzglQdnia siq:

a) wynik postqpowania rekrutacyjnego i rozmovuy kwalifikacyjnej,

b) wyniki egzamin6w z przedmiot6w objqtych programem studi6w doktoranckich

c) postgpy doktoranta w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

d) postgpy doktoranta w pracy naukowej,

e) wywiqzywanie siq doktoranta z jego obowiqzk6w,

f) dzialalnoSi organizacyjnq.

2. Przy rozpatrywaniu wnioskow o przyznanie stypendium na pierwszy rok studi6w,

ocenie podlega wylqcznie wynik postgpowania rekrutacyjnego i rozmowy

kwalifikacyjnej, o ktorych mowa w ust. 1. lit. a), w szczeg6lnoSci:

a) wysoka Srednia ocen ze studi6w magisterskich, nie ni2sza ni2 4,00, wedlug

skali:

Srednia ocen: Punkty:

4.00 - 4.49 6

4.50 - 4.90 8

4.91 - 5.00 10

b) zdefiniowanie tematyki/problematyki rozprawy doktorskiej - 0 - 5 pkt.,

c) publikacja naukowa lub popularno-naukowa oraz inne osiqgnigcia w dziedzinie

nauki -0-5pkt.
3. Przy rozpatrywaniu wniosk6w o przyznanie stypendium na drugi ikolejne lata

studi6w, ocenie podlegajq uzyskane wyniki okreSlone w ust. 1. lit. b) - 0'
Realizacjq przedmiot6w objgtych programem studi6w, o kt6rej mowa w ust. 1. lit.

b), punktuje sig na podstawie wynik6w egzamin6w z minionego roku studi6w,

wedlug skali ocen okreSlonej w ust. 2. lit. a).

Postgpy doktoranta w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, o kt6rych mowa w

ust. 1. lit. c), punktuje sie nastQpujEco:

4.

5.



b.

a) zaawansowanie zadan okreSlonych w Karcie Rozprawy Doktorskiej, wedlug

skali:

Oceny:

4,00 - 4,25

4,50 - 4,75

5,00

Punkty:

o

I
10

b) umiejgtno6c wizualnej prezentacji materiafu seminaryjnego i referowania - 0,5;

1,0; 1,5; 2,0 pkt.,

c) wszczqcie przewodu doktorskiego - 10 pkt.

Postepy doktoranta w pracy naukowej, o kt6rych mowa w ust. 1. lit. d), punKuje

siq przy zastosowaniu nastgpujqcych kryteri6w:

a) pozyskanie indywidualnego grantu na realizacjg pracy badawczej - 20 pkt.'

b) pozyskanie zespolowego grantu na realizacjg pracy badawczej - 30 pkt.'

c) publikacja artykulu w czasopismach umieszczonych na liScie MNiSW:

- w przypadku starej procedury oceny publikacji - liczba punkt6w z listy'

- w przypadku nowej procedury oceny publikacji (artykul 20 pkt z listy * ocena

10 pkt., 40 pkt. z listy - 20 pkt., 70 pkt. z listy - 35 pkt., 100 pkt. z listv - 50

pkt., 140 pkt. z listy - 70 pkt., 200 pkt. z listy - 1 00 pkt.).

Dla obu procedur, w przypadku prac wsp6lautorskich udzial doktoranta liczony
jest proporcjonalnie.

d) publikacja recenzowanego artykulu w czasopismach spoza ww listy lub

artykulu popularno-naukowego - 2 pkt.,

e) publikacja ksiq2kowa/monografia-'1 5-30 pkt.,

f) rozdzial w podrqczniku/monografii - 5-10 pkt.

g) wygloszenie referatu na konferencji migdzynarodowej - 4 pkt.,

h) wygloszenie referatu na konferencji krajowej - 3 pkt.,

i) przedstawienie posteru na konferencji miqdzynarodowej - 2 pkt ,

j) przedstawienie posteru na konferencji krajowej - 1 pkt.,

k) publikacja referatu w materialach pokonferencyjnych lub Internecie - 1 pkt.

Za vtywiqzywanie siQ doktoranta z jego obowiqzk6w, o ktorych mowa w ust. 1. lit.

e), przyznaje sig 0 - 5 pkt.

Ocenie punktowej podlega uczestniczenie w obowiqzkowych zajqciach oraz

warsztatach i konferencjach organizowanych w IUNG-PIB, terminowe skladanie

Karty Rozprawy Doktorskiej i terminowe zdawanie egzamin6w.

Za dzialalnoic organizacyjnE doktoranta, o kt6rej mowa w ust. 1 . lit. f), przyznaje

siq0-5pkt.
Ocenie punktowej podlega udzial w organizacji konferencji, wystaw, w pracach

samorzqdu doktorant6w, w kolach naukowych, stowarzyszeniach oraz w innych

organizacjach doktoranckich i zawodowych.

Podstawq pzyznania doktorantowi stypendium na pierwszy rok studi6w jest

uzyskana przez niego liczba punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym. W sytuacji'

12
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gdy dw6ch lub wigcej doktorant6w posiada takq samq liczbq punkt6w' do

stypendium kwalifikowany jest doktorant, ktory uzyskal wigkszq liczbq punkt6w z

por6wnywania kolejnych kryteri6w a, b), c), sprecyzowanych w ust. 2. Je2eli dalej

nie bgdzie mo2na wylonid osoby, Komisja stypendialna podejmuje decyzlg w

trybie glosowania.
l0.Podstawq przyznania doktorantowi stypendium na drugi ikolejne lata studi6w jest

uzyskana przez niego liczba punkt6w w postepowaniu kwalifikacyjnym. W sytuacji

gdy dw6ch lub wigcej doktorant6w posiada takq samq liczbq punkt6w, do

stypendium kwalifikowany jest doktorant, ktory uzyskal wigkszq liczbq punkt6w z

por6wnywania kolejnych kryteriow sprecyzowanych w ust. 4-8. Jezeli dalej nie

bgdzie mo2na wylonic osoby, Komisja stypendialna podejmuje decyzjq w trybie

glosowan ia.

V. ZAPOMOGA

s14
Zasady przyznawania i dokumentowania

1. Zapomoga jest formq dora2nei, bezzwrotnej pomocy, przyznawanei na wniosek

doktoranta, klory z przyczyn losowych znalazl sig przejSciowo w trudnej sytuacji

materialnej.
2. Przyznanie zapomogi, o kt6rej mowa w ust. 1, mo2e mie6 miejsce w sytuacji, kt6ra

powoduje naruszenie podstawowych pokzeb bytowych doktoranta, w

szczego I n oSci zwiqzanei z:

a) nieszczqsliwym wypadkiem doktoranta lub czlonka najblizszej rodziny (dziecka

znajdujqcego siq pod jego prawnq opiekq lub mal2onka)

b) ciq2kq chorobq doktoranta lub czlonka najblizszej rodziny' jw.

c) Smierciq czlonka rodziny doktoranta (ojciec, matka, brat, siostra,
wsp6lmal2onek, dziecko wlasne),

d) zawarciem zwi4zku mal2ef skiego,

e) narodzinami dziecka,

f) kradzie2q na szkodg doktoranta,
g) innym zdarzeniem losowym (pow6d2, po2ar).

3. Wniosek o zapomogq powinien byt, zlo2ony niezwlocznie, jednak nie p62niej ni2 w

terminie 3 miesiqcy od daty zaistnienia sytuacji losowej oraz udokumentowany

odpowiednimi za6wiadczeniami, potwierdzajqcymi zdarzenie losowe i ponoszone w

zwi4zku z tym koszty.
4. Zapomoga mo2e byc ptzyznana w wysokoSci do 300% maksymalnego stypendium

socjalnego. W wyjqtkowych przypadkach zapomoga moze byC przyznana w
wy2szej wysokoSci.

5. Zapomoga mo2e byi ptzyznana w danym roku akademickim nie czqSciei ni2 dwa

tazy.
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VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

s 15

1. Swiadczenia pomocy materialnej wyplacane sq przelewem na indywidualne konto

bankowe doktoranta.
2. Komisja stypendialna ma prawo weryfikacji danych zawartych w dokumentach,

zaSwiadczeniach i o6wiadczeniach skladanych przez doktoranta, a w przypadku

uzasadnionego przypuszczenia o pr6bie wyludzenia nienale2nego Swiadczenia'

mo2e zawiadomid wla6ciwy organ Scigania.
Decyla Komisji stypendialnej o przyznaniu okre6lonego Swiadczenia pomocy

materialnej doktorantowi, podjgta na podstawie zlo2onego przez niego wniosku

zawierajqcego nieprawdziwe lub niepelne dane, zostaje uchylona w trybie decyzji

admin istracyjnej.
W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 3., a doktorant zobowiqzany jest do zwrotu

wyplaconych Swiadczeri na konto Funduszu Stypendialnego Instytutu, w terminie

30 dni po miesiqcu w ktorym nastqpilo wstrzymanie Swiadczenia przez Komisjg

stypendialnq, lub po miesiqcu, w kt6rym nastqpila rozstrzygajqca decyzia

Dyrektora Instytutu - niezale2nie od odpowiedzialno5ci dyscyplinarnei i karnej.

Zwrot nienale2nie pobranych Swiadczeri mo2e byi w wyjqtkowych przypadkach

rozlo2ony na rcty ptzez Komisjq stypendialnq.
W przypadku nie wywiqzania siq przez doktoranta z obowiqzku terminowego

zwrotu nienale2nie pobranych Swiadczeri, Instytut wniesie o ich Sciqgnigcie w

trybie postgpowania sqdowego.
Regufamin wchodzi w 2ycie z dniem 1 pa2dziernika 2019 r.

4.

5.

o.

7.
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Zalqcznik 1

do Regulaminu Swiadczeh dta uczestnik6w studiow doldoranckich w IUNG-PIB

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

l. Informacje o wnioskodawcy /wypelnia wnioskodawca /

lmig i Nazwisko.

Telefony kontaKowe......

Adres e-mail... ..

Skladalam/em Wniosek o stypendium socjalne

Otzymalam/em je w kwocie ..............-.-... zl

Mieszkam z rcdzinq TAK NIE

Mieszkam w mieszkaniu z podpisanE umowq

Mieszkam z dzieckiem TAK NIE

Mieszkam z niepracujqcym mal2onkiem

TAK NIE

Na rok akademicki

TAK NIE

TAK NIE

ll. Wnoszq o przyznanie:

l. Stypendium socjalnego TAK NIE

2. Zwiekszenia kwoty stypendium socjalnego z tytulu najmu mieszkania TAK NIE

3. Korektg stypendium z tytulu zmiany sytuacji materialnei TAK NIE

lll. Informacje o rodzinie /wypelnia wnioskodawca/
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Aktualnie moja rodzina sklada sig z nizej wymienionych os6b,

pozostajqcych we wsp6lnym gospodarstwie domowym:

Posiadanie i uzyskanie

dochodu [e6li nie

wystgpuje/nastqpilo proszg

wstawi6 zero)

Lp. lmig i nazwisko
Stopiei

pokrewieistwa
Lat

Miejsce pracy lub

nauki, inne miejsca
stanowiqce 2r6dta

utzymania

Doch6d roczny netto w

roku kalendazowym
popzedzajqcym zlozenie

wniosku (bazowym)

t. Wnioskodawca

2.

J.

4.

suma

lV. Zatqczniki dolQczone do Wniosku /wypelnia wnioskodawca/

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ......................

3 .......................

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

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

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

8. ......................

9. ......................

10. ....................

V. Pouczenie
. Zapoznalamlem sie z,Regulaminem Swiadczei dla doktorant6w IUNG-PlB'.

. Upzedzony o odpowiedzialnosci karnej za pzestepstwo wyludzenia nienaleznych Swiadcze6

finansowych (art. 286 Kodeksu Karnego), oSwiadczam, 2e wykazane dane sq kompletne i zgodne ze

stanem faKycznym.
. OSwiadczam, 2e upzedzono mnie, Ze w pzypadku, gdy oka2e sie, 2e otzymalem Swiadczenie

socjalne na podstawie nieprawidlowych dokument6w lub w wyniku zatajenia innych dochod6w, zostanie

powiadomiona prokuratura oraz bQdq wyciqgniete wobec mnie konsekwencje dyscyplinarne, zas

bezprawnie pobrane Swiadczenlia wraz z ustawowymi odsetkami- bqdq podlegae zMotowi.

_LO
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. Wyra2am zgodQ na wglqd i pzetwarzanie eleKroniczne pzedstawionych ptzeze mnie informacji

pzez Komisje stypendialnE.

Data Podpis Wnioskodawcy

Vll. Decyzja i uwagi Komisji stypendialnej

Na wniosek doKoranta studi6w doktoranckich w IUNG-PIB' Pani/Pana

...... .. ... .....................decyzjq Komisii stypendialnej z dnia

..., pzyznale sie wnioskodawcy miesigczne stypendium socjalne w

wysokoSci ........ zl, platne od miesiqca .'.........'.. roku,

do miesiqca -....... .......... roKu

Vl. Doch6d gospodarstwa domowego przypadajqcy miesigcznie na jednq osobe w

rodzinie

1. Lqczny miesigczny doch6d netto rodziny

2. Liczba os6b w rodzinie

3. Sredni doch6d miesigczny netto na jednq osobe w rodzinie

doktoranta



Zalqcznik 2

do Regulaminu Swiadczeh dta uczestnik6w studiow dol<toranckich w IUNG'PIB

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA 0568 NIEPELNOSPRAWNYCH

l. Informacje o wnioskodawcy /wypelnia wnioskodawca /

lmig i Nazwisko.

Telefony kontaKowe.......

Adres e-mail... ..

Studia doktoranckie w dyscyplinie... ... ... .. . . .. .. . ... ... .. . Stacjoname / niestacjonarne

Rok studi6w..... Rok akademicki.

Adres stalego zamieszkania (zameldowania)

Adres do korespondencji (wypelni6, jeSli jest inny ni2 zamieszkania)

Numer rachunku bankowego... ....

Skladalam/em Wniosek o stypendium socjalne TAK NIE

Otzymalam/em je w kwocie .................... zl Na rok akademicki .......'...................

ll. WnoszQ o przyznanie mi stypendium dla os6b niepelnosprawnych w wysokosci

zl, odpowiadajqcej stopniowi niepelnosprawno5ci.

Do Wniosku doQczam ozeczenie o niepelnosprawno'ci ' I orzeczenie traktowane na 6wni z

orzeczeniem o stopniu niepelnosprawnoscl 
- na podstawie pzepis6w ustawy z dnia 27

sierpnia 1997 t. o rehabilitacji zawodowei i spolecznei oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych.

Zobowiqzujg sig do niezwlocznego powiadomienia Komisji stypendialne| o trwalych

zmianach w mojej sytuacji dotyczqcej niepelnosprawnosci, kt6re spowodowaly zmaane

wczesniej dostarczonego oEeczenia.

lll. Zalqczniki dolqczone do Wniosku /wypelnia wnioskodawca /

1. ......................

2. .....................

3. ......................

' Niepotrzebne gkre6lid
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lV. Pouczenie

. Zapoznalamtem si8 z ,,Regulaminem Swiadczen dla doktorant6w IUNG-PlB"'

. Upzedzony o odpowiedzialnoSci karnej za pzestepstwo wyludzenia nienaleznych Swiadczed

flnansowych (aft. 286 Kodeksu Karnego), o5wiadczam, 2e wkazane dane sa kompletne izgodne

ze stanem faktycznym.
. oswiadczam, 2e uptzedzono mnie, 2e w przypadku, gdy oka2e siQ, ze otzymalem swiadczenie

socjalne na podstawie nieprawidlowych dokument6w lub w wyniku zalaienia innych dochodow

zojtanie powiadomiona prokuratura oraz bedq wyciagniete wobec mnie konsekwencje

dyscyplinaine, za5 bezprawnie pobrane Swiadczenia wraz z ustawowymi odsetkami - bqdq

podlega6 zwotowi
. 'LVyrazlam zgodQ na wglqd i przetwazanie elektroniczne pzedstawionych pzeze mnie informacji

przez Komisjg stypendialnq.

V. Decyzja i uwagi Komisii stypendialnej

Na wniosek doktoranta

Komisia stvpendialna

Podpis Wnioskodawcy

- Pzewodniczqcy

- pzedstawiciel doktorant6w

- pzedstawiciel doktorant6w

- pzedstawiciel doktorant6w

Data

Pani/Pana
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ZalEcznik 3

do Regulaninu Swiadczeh dla uczestnik6w studi6w doktorcnckich w IUNG'PIB

WNIOSEK O STYPENDIUM DYREKTORA

l. Informacje o wnioskodawcy /wypetnia wrioskodawca/

lmig i Nazwisko.

Telefony kontaKowe... . .. .

Adres e-mail... . .

studia doKoranckie w dyscyp|inie...................... stacjoname / niestacjonarne

Rok studi6w... .. Rok akademicki

Adres stalego zamieszkania (zameldowania)

Adres do korespondencji (wypehie, jeSli jest inny ni2 zamieszkania)

Numer rachunku bankowego.......

Sktadalam/em Wniosek o stypendium socjalne TAK NIE

Otrzymalam/em ie w kwocie ........... . .. . .zl Na rok akademicki " """ "" " '

ll. Wnosze o przyznanie mi stypendium Dyrektora

lll. Osiqgniecia naukowe

Lp.
Rodzai dorobku naukowego

(wypelnia Wnioskodawca)

Wartoad dorobku
- liczba przypisanych punklow -

(wypelnia ,Komisja
styp€ndialna")

2.

c.

6.

x

20



lV. Zahczniki dolqczone do Wniosku /wypelnia wnioskodawca/

1. ......................

2. ......................

3 .......................

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

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

6 .......................
lV. Pouczenie

. Zapoznalamlem siQ z,,Regulaminem Swiadczei dla doKorant6w IUNG-PlB'.

. Upzedzony o odpowiedzialnosci karnej za pzestepstwo wyludzenia nienaleznych Swiadczen

finansowych (arl. 286 Kodeksu Karnego), oswiadczam, 2e wykazane dane sA kompletne i zgodne

ze stanem faktycznym.
. Oswiadczam, 2e upeedzono mnie, 2e w pzypadku, gdy oka2e siQ, 2e otzymalem swiadczenie

socjalne na podstawie nieprawidlowych dokument6w lub w wyniku zatajenia innych dochod6w
zosianie powiadomiona prokuratura oraz bedq wyciqgniete wobec mnie konsekwencje

dyscyplinarne, za€ bezprawnie pobrane Swiadczenia wraz z ustawowymi odsetkami - bqdq
podlegad zMotowi.

o Wyra2am zgodg na wglqd i pzetwazanie elektroniczne pzedstawionych pzeze mnie informacji
przez Komisjg stypendialna.

Data Podpis Wnioskodawcy

V. Decyzja i uwagi Komisji stypendialnej

Na wniosek doktoranta studi6w doktoranckich w IUNG-PIB, Pani I Pana

decyzjq Komisji stypendialnej z dnia...............
ptzyznale sig wnioskodawcy miesiQczne stypendium Dyrektora w wysokosci

zl , na ............. rok studi6w, platne od miesiEca roku, do

miesiaca ........ .......... roKu

Komisia stvoendialna

1

2. ......................

A

. - Przewodniczqcy

- pzedstawiciel doktorant6w

- przedstawiciel doktorant6w

- przedstawiciel doktorant6w
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ZatEcznik 4

do Regulaminu Swiadczeh dla uczestnik6w studi6w doldoranckich w IUNG-PIB

wNrosEK o zAPoMoGE

l. Informacje o wnioskodawcy /wypetnia wnioskodawca /

lmig i Nazwisko.

Telefony kontaktowe... ... .

Adres e-mai|.....

Studia doKoranckie w dyscyplinie... ... ................ . . Stacjoname / niestacjonarne

Rok studi6w... .. Rok akademicki.

Adres stalego zamieszkania (zameldowania)

Adres do korespondencji (wypelni6, jeSli jest inny ni2 zamieszkania)

Numer rachunku bankowego.........

Skladalam/em Wniosek o stypendium socjalne TAK NIE

Otzymalam/em je w kwocie .................... zl Na rok akademicki

Otrzymalem w bie2qcym roku akademickim zapomoge losowq ['AK NIE

W kwocie ....... zl Z tylulu

Mieszkam z rodzinq trAKl INIE Mieszkam w mieszkaniu z podpisanq umowq FAKI I t',ttEl

Mieszkam z dzieckiem [AKl !r|l-E Mieszkam z niepracujqcym mal2onkiem fTK [NlEl
Moje rodzeristwo studiuie/uczy sie FKI NIE I Studiuje/uczy sie ......... osoba/y

ff. Wnoszg o przyznanie zapomogi losowej w wysoko6ci zl, w zwia4ku z
pogorszeniem sytuacji materialnej mojej'/ mojej rodziny' w wyniku nastgpujqcego
zdarzenia ''.

- leczenia powypadkowego

- zawarcia zwiqzku ma|2eiskiego

. Niepotrzebneskreslic
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- narodzin dziecka

- zgonu czlonka najblizszej rodziny -

/wypelnia wnioskoda\rca /

lV. Pouczenie

. Zapoznalamlem sie z ,,Regulaminem Swiadczeri dla doKorant6w IUNG-PlB".

. Uprzedzony o odpowiedzialnoSci karnej za przestepstllo wyludzenia nienale2nych Swiadczen

finansowych (aft. 286 Kodeksu Kamego), oswiadczam, 2e wykazane dane sq kompletne izgodne

ze stanem faktycznym.

. Oswiadczam, 2e upzedzono mnie, 2e w przypadku, gdy okaze sie, ze otzymalem Swiadczenie

socjalne na podstawie nieprawidlowych dokument6w lub w wyniku zatajenia innych dochod6w,

zoslanie powiadomiona prokuratura oraz bQdq wyciqgniete wobec mnie konsekwencie

dyscyplinarne, zas bezprawnie pobrane Swiadcze nia wraz z ustawowymi odsetkami - bgdq
podlega6 zMotowi.

. Wyra2am zgodq na wglqd i pzetwarzanie elektroniczne pzedstawionych pzeze mnie informacji
pzez KomisjQ stypendialnq.

Data Podpis Wnioskodalvcy

V. Decyzja i uwagi Komisji stypendialnej

Na wniosek doktoranta studi6w doktoranckich w IUNG-PIB, Pani/Pana

decyzjq Komisji stypendialnej z dnia

pfzyznano wnioskodawcy zapomogg losowq w wysokosci

............. zl - platnq niezwlocznie.

Komisia stvpendialna

1. ...... - Pzewodniczqcy

A

- Dzedstawiciel doktorant6w

- przedstawiciel doktorant6w

- pzedstawiciel doktorant6w
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