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Załącznik do Zarządzenia nr 30/2019 

 z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 

Regulamin świadczeń  dla doktorantów Międzynarodowych studiów doktoranckich 

prowadzonych przez  

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 

§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. W ramach pomocy materialnej doktorant studiów doktoranckich może się ubiegać o: 

1) stypendium socjalne,    
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
3) zapomogę, 

4) stypendium rektora.  

2. Przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,  oraz odmowa ich przyznania następują 

w drodze decyzji administracyjnej.  

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2, wydaje dyrektor albo upoważniona przez niego 

osoba. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy doktorantowi studiów doktoranckich wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się do dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

5. Świadczenia wymienione w ust. 1 są przyznawane na wniosek doktoranta studiów doktoranckich 

złożony na wzorze ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z przedstawicielem doktorantów. 

Wniosek musi być złożony w formie pisemnej (papierowej) pod rygorem nieważności.   

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, musi być kompletny i złożony we właściwym terminie.   

7. Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń jest każdorazowo określany przez dyrektora.  

8. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, przyznawane są na rok akademicki.   

9. Stypendia wypłacane są w zależności od otrzymania środków z budżetu państwa.  

10. Świadczenia są przelewane na rachunek bankowy doktoranta studiów doktoranckich wskazany we 

wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku przyznania dwóch lub więcej świadczeń, wszystkie 

stypendia przelewane są na jeden wskazany rachunek bankowy.  

11. Wysokość świadczeń jest uzależniona od liczby uprawnionych oraz od wysokości dotacji otrzymanej 

przez instytut na ten cel.   

17. Wysokość świadczeń w danym roku akademickim ustala dyrektor w porozumieniu z 

przedstawicielem doktorantów. 

18. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dyrektora nie może być 

wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora. 

19. Doktorant studiów doktoranckich, który jest uczestnikiem kilku studiów doktoranckich może  

otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, 

stypendium dyrektora tylko na jednych, wskazanych przez siebie studiach. W takim przypadku 

doktorant studiów doktoranckich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu 

świadczeń na innych studiach doktoranckich.   
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20. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1: 

przysługują na studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku . 

21. Doktorant studiów doktoranckich na ostatnim roku studiów ma prawo ubiegać się o pomoc 

materialną nie dłużej niż do końca odpowiednio ostatniego semestru studiów doktoranckich, z 

zastrzeżeniem ust. 20. 

22. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, wygasa 

z ostatnim dniem miesiąca, w którym: 

doktorant studiów doktoranckich utracił świadczenia z powodu upływu okresu, o którym mowa w 

ust. 20,  został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia doktoranckie. 

§ 2  

Stypendium socjalne  

1. Stypendium socjalne może otrzymać na wniosek doktorant studiów doktoranckich będący w 

trudnej sytuacji materialnej  

2. Wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego doktoranta studiów doktoranckich do ubiegania 

się o stypendium socjalne ustala dyrektor w porozumieniu z przedstawicielem doktorantów, z tym, 

że zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta studiów doktoranckich nie może 

być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej oraz 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 roku o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu na osobę w 

rodzinie doktoranta studiów doktoranckich, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, 

jest określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Jeżeli do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta studiów doktoranckich do 

ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i 

wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 

przeliczeniowego, ogłaszanego  przez prezesa GUS na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 

1984 roku o podatku rolnym. Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze 

sumuje się.  

4. Przy ustalaniu wysokości miesięcznego dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się 

o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:  

1) doktoranta studiów doktoranckich;  
2) małżonka doktoranta studiów doktoranckich;  
3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta studiów doktoranckich; 

4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 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 studiów doktoranckich 

uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4 

niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:  
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1) świadczeń dla doktorantów, otrzymywanych na podstawie art. 86 ust.1, art. 359 ust. 1, art. 420 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) stypendiów otrzymywanych przez doktorantów studiów doktoranckich w ramach:  

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzanych do tych umów albo 

międzynarodowych programów stypendialnych;  

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów  

o systemie oświaty;  

4) stypendiów o charakterze socjalnym, przyznawanych przez podmioty, o których mowa  

w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

6. Doktorant, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, może się ubiegać o stypendium socjalne bez wykazywania 

dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobierające naukę do 26. roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek jeżeli 

spełnia jeden z następujących warunków:  

a) ukończył 26 rok życia,  

b) pozostaje w związku małżeńskim,  

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 6,   

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,  
e)  posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 

podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia 

oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i  art. 6 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;  

7. Doktorant, o którym mowa w ust. 6 składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego 

gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.  

8. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba odmawia przyznania stypendium socjalnego 
doktorantowi , którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w 
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do 
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 
dochodowej i majątkowej swojej rodziny. 

9. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba może przyznać doktorantowi studiów doktoranckich 

stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli przyczyny niedołączenia do 

wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej  o sytuacji 

dochodowej i majątkowej doktoranta i rodziny doktoranta były uzasadnione oraz doktorant 

udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.   

§ 3  

Stypendium dla osób niepełnosprawnych  
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1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant studiów doktoranckich 

posiadający: 

a) orzeczenie o niepełnosprawności, 

b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  

c) orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

wydane przez właściwy polski organ. 

2. Podstawą ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest wniosek z załączonym 

aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ust. 1, w oryginale lub poświadczonej kopii (przez organ 

wydający orzeczenie lub przez instytut).  

3. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest niezależna od stopnia niepełnosprawności.  

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi 

 załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.  

§ 4  

Zapomoga 

1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi studiów doktoranckich, który znalazł się przejściowo 

w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:  

1) ciężkiej choroby doktoranta lub członka najbliższej rodziny;  

2) śmierci bliskiego członka rodziny; 

3) klęski żywiołowej; 

4) urodzenia dziecka;   

5) innych.  

2. Doktorant studiów doktoranckich wraz z wnioskiem jest zobowiązany przedłożyć dokumenty: 

1) przedstawiające sytuację materialną według zasad obowiązujących przy ubieganiu się 

o stypendium socjalne;  

2) poświadczające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie zapomogi; 

3) potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej (imienne faktury, rachunki itp.).  

3. Doktorant studiów doktoranckich może się ubiegać o zapomogę w ciągu 6 miesięcy od zaistnienia 

zdarzenia, które miało miejsce w okresie trwania studiów.  

4. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż jeden raz w roku akademickim.  

5.   Wzór wniosku o przyznanie zapomogi stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

§ 5 

Stypendium dyrektora dla doktorantów studiów doktoranckich 

1. Stypendium może otrzymać doktorant studiów doktoranckich na  wniosek złożony w sekretariacie 

instytutu.   

2. Stypendium Dyrektora może otrzymać doktorant: 

a) na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w 
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postępowaniu rekrutacyjnym, 

b) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo 

dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się 

postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.  

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dyrektora stanowi załączniku nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych przez ubiegającego się o świadczenia jest warunkiem koniecznym do 

rozpatrzenia wniosku.   

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – wnioskujący nie jest zobowiązany  
do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia ubieganie się o świadczenia. Odmowa 
przekazania danych oznacza pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Administratorem danych osobowych jest Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, al. 

Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań, tel. +48 61 6579100, NIP: 7811745737 REGON 000326428. 

4. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 

oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w osobie pana Rafała 

Andrzejewskiego, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl. nr telefonu: 504 976 690 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu ustalenia uprawnień do 

przyznania i wypłaty świadczeń wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce. 

6. Dane osobowe zawarte we wniosku przechowywane będą przez okres pięciu lat poczynając  

od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia studiów z zastrzeżeniem, że po upływie tego 

okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe. 

7. Dane przetwarzane będą przez pracowników Instytutu Genetyki Człowieka PAN lub przez osoby 

zatrudnione przez instytut w oparciu o umowy cywilnoprawne –  

na podstawie udzielonych przez Administratora danych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych. 

Dane przetwarzane będą przez podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych 

usługi serwisowania systemów informatycznych – na podstawie udzielonych przez Administratora 

danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych albo zawartych z tymi podmiotami umów 

powierzenia danych. 

8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora danych dostępu  

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania –  

w granicach prawem dozwolonych.  

Osoba, której dane są przetwarzane, ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
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z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioskujący 

ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych oraz 

ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony 

Administratora danych. 

9. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,  

w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych 

jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 7  

Postanowienia końcowe  

1. Świadczenia wypłacone doktorantowi studiów doktoranckich za okres, w którym utracił do nich 

prawo lub na podstawie błędnych, niepełnych informacji podlegają zwrotowi na podstawie art. 410 

Kodeksu cywilnego.   

2. Doktorant studiów doktoranckich, który uzyskał świadczenia określone w § 1 ust. 1 na podstawie 

nieprawdziwych danych, może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2019 

 z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne  
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w roku akademickim 2019/2020  

  

1. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniająca do ubiegania się o 

świadczenia stypendialne o charakterze socjalnym w roku akademickim 2019/2020, nie może być 

wyższa niż 1.051,70 zł.  

 

2. Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dn. 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

stypendium socjalne może nie zostać przyznane jeśli dochód w rodzinie doktoranta studiów 

doktoranckich nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej. Na dzień 01.10.2019 roku dochód nie może być niższy niż 528,00 zł, chyba że 

doktorant studiów doktoranckich złoży zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 

dochodowej i majątkowej swojej rodziny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2019 

 z dnia 17 grudnia 2019 roku 
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WNIOSEK  

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTA MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW 

DOKTORANCKICH FINANSOWANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA 

 
Imię i nazwisko doktoranta…………………………………………………………. ......  

Zakład 

 ...................................................................................................................................................................  

Data rozpoczęcia studiów doktoranckich  ..........................................  rok studiów 

 .............................................................................................................  

Nr telefonu kontaktowego  .......................................  email: 

 ...................................................................................  

Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie * 

 stypendium socjalnego 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych 

 stypendium dyrektora 

 zapomogi. 

Uzasadnienie wniosku: 

  

  

  

  

  

Jako dowód opisanych przeze mnie faktów składam:  

  

  

  

  

Moja rodzina składa się z ......... osób. ** 

Średni dochód miesięczny netto na osobę w mojej rodzinie wynosi ..................... zł.  

Świadomy(-a)  odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności 

dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej, oświadczam, że 



9  

  

wszystkie dane zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty dotyczące rodzajów i wysokości 

dochodów mojej rodziny są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów 

finansowanej z budżetu państwa w instytucie Genetyki Człowieka PAN. 

 
 

...................................................... 

(czytelny podpis doktoranta) 

 

 

 

*- właściwe zaznaczyć 

** wypełnić w przypadku starania się o zapomogę lub stypendium socjalne 

 


