
 

                                                   

 
 
 

Zarządzenie Nr R-51/2010 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 26 października 2010 r. 
 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej  
dla doktorantów Politechniki Lubelskiej 

 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 199 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 
w porozumieniu z Samorządem Doktorantów Politechniki Lubelskiej  
z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wprowadzam Regulamin ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki 
Lubelskiej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. 

 
Uprawnienia określone w § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu, o którym mowa  

w § 1 niniejszego zarządzenia, przekazuję Prorektorowi ds. Studenckich. 
 

§ 3. 
 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam 
Prorektorowi ds. Studenckich. 

 
§ 4. 

 
Traci moc Zarządzenie Nr R-54/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej  

w Lublinie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
 
 



 

§ 5. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 października 2010 r. 

            
 
 
 
    
              R e k t o r  

 
 

 Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik 
                                                                                          do Zarządzenia Nr R-51/2010 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 26 października 2010 r.   

 
 

REGULAMIN 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej 
 

 

§ 1. 
 

Formy pomocy 
 

1. Politechnika Lubelska działając na podstawie art. 103 Ustawy z dnia  
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  
z późn. zm.), tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów. W ramach tego funduszu doktorant może ubiegać się  
o przyznanie następujących świadczeń: 
1) stypendium socjalne; 
2) stypendium za wyniki w nauce; 
3) stypendium na wyżywienie; 
4) stypendium mieszkaniowe; 
5) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 
6) zapomogę. 

2. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim 
Uczelni.       

3. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim 
Uczelni małżonka i dziecka. 

 
§ 2. 

 
Ogólne zasady przyznawania świadczeń  

pomocy materialnej dla doktorantów 
 

1. Do przyznawania doktorantom świadczeń pomocy materialnej stosuje się 
odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów (art. 199 ust. 3 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 
2009 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni. 

2. Zgodnie z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia świadczenia 
przyznawane są w Uczelni na wniosek doktoranta sporządzony odrębnie 



 

dla każdego ze świadczeń, przy czym stypendium za wyniki w nauce 
może być przyznane bez konieczności składania wniosku. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium lub zapomogi doktorant składa do 
kierownika studiów doktoranckich, który w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku dokonuje sprawdzenia kompletności złożonego 
wniosku i przekazuje go organowi przyznającemu świadczenie pomocy 
materialnej. 

4. Stypendia socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe oraz stypendia za 
wyniki w nauce i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 
przyznawane są na okres roku akademickiego i wypłacane co miesiąc 
przez 9 miesięcy: październik-czerwiec. 

5. Zapomoga przyznawana jest nie częściej niż dwa razy w roku 
akademickim. 

6. Wysokość świadczeń pomocy materialnej ustalana jest w Uczelni, przy 
czym nie może być niższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich.  

7. Stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na 
wyżywienie może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, przy czym stypendium mieszkaniowe  przysługuje wyłącznie 
doktorantom studiów stacjonarnych. 

8. Doktorantowi, który ukończył studia przed terminem określonym  
w planie studiów ostatnie świadczenie wypłacane jest za miesiąc,  
w którym doktorant ukończył studia potwierdzone świadectwem 
ukończenia studiów doktoranckich. 

9. Doktorant, który został skreślony z listy uczestników studiów 
doktoranckich w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do 
otrzymywania pomocy materialnej.  

10. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium za 
wyniki w nauce oraz zapomogę doktorant może otrzymywać przez cały 
okres studiów, również na pierwszym roku studiów.   

11. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
stypendium za wyniki w nauce,  stypendium na wyżywienie, stypendium 
mieszkaniowe i zapomoga przyznawane są w drodze decyzji przez 
Dziekana lub Wydziałową Komisję Stypendialną (o ile taka zostanie 
powołana). Od decyzji podjętych w sprawie przyznania bądź odmowy 
przyznania stypendium lub zapomogi doktorant ma prawo złożyć 
odwołanie do Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej (o ile taka 
zostanie powołana) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja 
podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez doktoranta 
zaskarżona wg przepisów kpa oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji do 



 

sądu administracyjnego zgodnie z art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

12. Doktorant może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń pomocy 
materialnej: stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie  
i stypendium mieszkaniowe jednocześnie ze stypendium za wyniki  
w nauce  i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych. 

13. Doktorant zachowuje prawo do pomocy materialnej w okresie urlopu  
i wydłużonego okresu studiów, jednak nie dłużej niż 1 rok ponad 
regulaminowy czas trwania studiów. 

14. Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, stypendium za 
wyniki w nauce, stypendium na wyżywienie oraz stypendium 
mieszkaniowego nie może być większa niż 90% najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, 
ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

15. Świadczenia o pomocy materialnej dla doktorantów zwolnione są  
z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). 

 
§ 3. 

 
Stypendia dla osób niebędących obywatelami polskimi 

 
1. Prawo do świadczeń pomocy materialnej z zastrzeżeniem ust. 2 

przysługuje będącym doktorantami Politechniki Lubelskiej 
cudzoziemcom: 
– którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 
– posiadaczom ważnej Karty Polaka; 
– posiadającym status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej; 
– korzystającym z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
– którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa    
       członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, a także członkom ich rodzin, jeżeli mieszkają na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

– którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 

– którym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 
na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością,  
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 Ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.). 



 

2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym i członkowie ich rodzin, oraz osoby, które posiadają ważną 
Kartę Polaka, posiadający środki finansowe niezbędne do pokrycia 
kosztów utrzymania podczas studiów, mogą  podejmować i odbywać 
studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także 
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych  na 
zasadach obowiązujących obywateli polskich z tym, że osobom tym nie 
przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium na 
wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych i zapomóg.,, 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, o ile  zostaną przyjęte na studia  
w Politechnice Lubelskiej na zasadach dotyczących obywateli polskich, 
mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce . 

                                                                                     
    § 4. 

 
Tryb przyznawania pomocy materialnej 

 
1. Decyzje w zakresie przyznania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1  

pkt 1-6 podejmuje Dziekan. O przyznaniu bądź odmowie  świadczenia 
doktorant jest informowany pisemnie w formie decyzji administracyjnej. 

2. Od decyzji Dziekana doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora  
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

3. Na wniosek wydziałowego organu Samorządu Doktorantów Dziekan 
powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną. 

4. Dziekan powołując na wniosek wydziałowego organu  Samorządu  
Doktorantów Wydziałową  Komisję  Stypendialną, przekazuje jej swoje 
uprawnienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą doktoranci 
delegowani przez wydziałowy organ Samorządu Doktorantów  
i pracownicy Uczelni. Doktoranci stanowią większość Wydziałowej 
Komisji Stypendialnej. 

6. Decyzje wydane przez Wydziałową Komisję Stypendialną  podpisuje 
Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 

7. Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznaje świadczenia określone  
w Regulaminie. Ponadto zobowiązana jest do opiniowania wniosków 
doktorantów właściwego wydziału, kierowanych do Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej.  

8. Na wniosek uczelnianego organu Samorządu  Doktorantów  Rektor 
powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną. 



 

9. Rektor powołując Odwoławczą Komisję Stypendialną, przekazuje jej swoje 
uprawnienia do rozpatrywania odwołań od decyzji  Wydziałowej Komisji 
Stypendialnej. 

10. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą doktoranci 
wydelegowani  przez  uczelniany  organ Samorządu Doktorantów nie 
wchodzący w skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej i pracownicy 
Uczelni. Doktoranci stanowią większość Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej.  

11. Funkcję przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje 
Prorektor ds. Studenckich. 

12. Odwołanie, wraz z kompletem dokumentów i opinią co do podjętej 
decyzji doktorant składa za pośrednictwem Wydziałowej Komisji 
Stypendialnej. 

13. Decyzje wydane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisuje 
Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.   

14. W ramach nadzoru odpowiednio Dziekan albo Rektor może: 
a) uchylić decyzję Wydziałowej  Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym 
Regulaminem i skierować do ponownego rozpatrzenia;     

b) zawiesić działalność Komisji w przypadku niewywiązywania się  
z obowiązków. 

15. W przypadku  zawieszenia  Wydziałowej  Komisji  Stypendialnej jej  
prawa i obowiązki przejmuje Dziekan, który ma obowiązek  
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Rektora i Przewodniczącego 
wydziałowego organu Samorządu Doktorantów. 

16. Na decyzję podjętą przez Rektora lub Odwoławczą Komisję Stypendialną 
w postępowaniu odwoławczym doktorantowi przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w myśl przepisów art. 207 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

 
                § 5.     

 
Stypendium socjalne 

 
1. Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki  doktorantowi  

studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych  znajdującemu się w trudnej 
sytuacji materialnej na wniosek doktoranta złożony do kierownika 
studiów doktoranckich. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. Wniosek składany jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
10 października  danego roku akademickiego. 

 
 



 

3. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego bierze się pod uwagę  
stan faktyczny i prawny na dzień składania wniosku, z uwzględnieniem 
dochodów z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki na dzień 
10 października. Dotrzymanie wyżej wymienionego terminu jest podstawą 
przydzielenia stypendium socjalnego. 

4. Doktorant, który nie złożył wniosku o stypendium lub oświadczenia  
w wyznaczonym terminie, może wystąpić o to stypendium w trakcie 
semestru. Prawo do stypendium przysługuje od następnego pełnego 
miesiąca, licząc od daty złożenia oświadczenia lub wniosku z prawidłowo 
wypełnionymi dokumentami do końca okresu stypendialnego.  

5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów 
ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą 
do ubiegania się o stypendium socjalne. Szczegółowe zasady ustalania 
tego dochodu i sposób jego dokumentowania określa załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

6. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie 
może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,  
z późn. zm.) oraz wyższa niż suma 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. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).  

 
  § 6. 

 
Stypendium mieszkaniowe 

 
1. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu 
zamieszkania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej lub w obiekcie 
innym niż Dom Studencki Politechniki Lubelskiej, jeżeli codzienny dojazd 
z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub  
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 

2. Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest na wniosek doktoranta 
złożony do kierownika studiów doktoranckich wraz z kompletem 
dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Do wniosku doktorant winien dołączyć:  
a) potwierdzenie zamieszkania w Domu Studenckim Politechniki 

Lubelskiej; 
b) umowę najmu bądź umowę użyczenia lub oświadczenie stwierdzające 

fakt zamieszkiwania w innym obiekcie niż Dom Studencki, 
znajdującym się na terenie miasta, w którym siedzibę ma Uczelnia;  



 

c) doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa  
w ust. 1, może otrzymywać zwiększone stypendium mieszkaniowe  
z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 
doktoranta w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej lub w obiekcie 
innym niż Dom Studencki Politechniki Lubelskiej. Do wniosku należy 
dołączyć potwierdzenie zamieszkania małżonka lub dziecka w Domu 
Studenckim Politechniki Lubelskiej, umowę najmu bądź umowę 
użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkiwania  
w innym obiekcie niż Dom Studencki, znajdującym się na terenie 
miasta, w którym siedzibę ma Uczelnia, potwierdzającą zamieszkanie 
w innym obiekcie niż Dom Studencki Politechniki Lubelskiej.  

4. Doktorant ma obowiązek powiadomić administrację Domu Studenckiego  
o fakcie rezygnacji z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki 
Lubelskiej. W przypadku  rezygnacji z zamieszkania w innym obiekcie: 
doktoranta, niepracującego małżonka i dziecka oraz podjęcia pracy przez 
niepracującego małżonka doktoranta, doktorant ma obowiązek 
powiadomić organ przyznający stypendium mieszkaniowe w terminie  
7 dni od daty wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu bądź 
umowy użyczenia innego obiektu niż Dom Studencki wyżej 
wymienionych osób lub podjęcia pracy przez małżonka. 

5. Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest na rok akademicki jednak 
nie dłużej niż  na czas zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki 
Lubelskiej lub czas trwania umowy najmu bądź użyczenia w danym roku 
akademickim w innym obiekcie niż Dom Studencki Politechniki 
Lubelskiej. 

6. Przepisy § 5 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio przy przyznawaniu 
stypendium mieszkaniowego. 

 
§ 7. 

 
Stypendium na wyżywienie 

 
1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać 

stypendium na wyżywienie.  
2. Stypendium na wyżywienie przyznawane jest na wniosek doktoranta 

złożony do kierownika studiów doktoranckich wraz z kompletem 
dokumentów. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

3. Stypendium na wyżywienie przyznawane jest na rok akademicki.  
4. Przepis § 5 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio przy przyznawaniu 

stypendium na wyżywienie. 
 
 



 

 
§ 8. 

 
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 

wniosek doktoranta bez względu na dochód w rodzinie. Do wniosku 
doktorant zobowiązany jest dołączyć aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ. Stypendium 
specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres  
9 miesięcy (tj. październik-czerwiec) z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnospraw-
nych doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich w terminie 
do dnia 10 października. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu.  

3. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności doktoranta zostało wydane po raz 
pierwszy w trakcie roku akademickiego, przyznanie stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych następuje od pełnego miesiąca 
kalendarzowego następującego po dacie złożenia wniosku przez 
doktoranta.  

4. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest czasowo, 
stypendium, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się na okres ustalony  
w tym orzeczeniu, jednak nie dłużej niż okres wymieniony w ust. 1 

5. Jeżeli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność doktoranta 
pobierającego stypendium  specjalne dla osób niepełnosprawnych utraciło 
ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a doktorant dostarczył 
ważne orzeczenie, z którego wynikać będzie nieprzerwane trwanie 
niepełnosprawności, doktorantowi przysługuje wyrównanie za czas, jaki 
upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia. 

6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może 
otrzymywać na każdej  studiowanej dyscyplinie danej dziedziny nauki. 

7. Ubiegając się o świadczenie, doktorant winien przedłożyć orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika 
traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje 
równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza 
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń  
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie 
utraciły ważności. 

 



 

8. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  
w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 
1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu), jeżeli uprawnia do zasiłku 
pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy  
w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim 
stopniu niepełnosprawności. 

 
§ 9. 

 
Zapomoga 

 
1. Zapomoga może być przyznana na wniosek doktoranta, który z przyczyn 

losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zdarzeniem losowym, uprawniającym do ubiegania się o zapomogę jest  
w szczególności: śmierć lub ciężka choroba członka rodziny doktoranta, 
ciężka choroba doktoranta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne, 
na skutek których doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej. 

3. Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który udokumentuje 
okoliczności opisane we wniosku (zaświadczenie z policji, zaświadczenie 
lekarskie, dokument USC, inne). 

4. Zapomogę doktorant może otrzymać dwa razy w roku akademickim.  
5. Wniosek o zapomogę doktorant składa do kierownika studiów 

doktoranckich.  
 

§ 10. 
 

Stypendium za wyniki w nauce 
 

1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać doktorant na 
pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre 
lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Stypendium za wyniki w nauce na drugim i kolejnych latach studiów 
doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku 
akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie 
następujące warunki: 
a) uzyskał bardzo dobre wyniki lub dobre wyniki egzaminów objętych 

programem studiów doktoranckich; 
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu 

rozprawy doktorskiej; 
c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 



 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt a, wraz z ilością punktów 
uprawniającą do stypendium ustala kierownik studiów doktoranckich 
w porozumieniu z Samorządem Doktorantów. 

4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymywać doktorant, który 
zdobył 18 punktów za poprzedni rok studiów i zaliczył  rok w terminie 
określonym w Regulaminie studiów doktoranckich. 

5. Stypendium za wyniki w nauce doktorant może otrzymywać na każdej 
studiowanej dyscyplinie danej dziedziny nauki. 

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na okres 9 miesięcy 
(tj. październik-czerwiec). 

7. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest bez konieczności 
składania wniosku przez doktoranta.  

8. Wykaz doktorantów, uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce 
sporządza kierownik studiów doktoranckich i przekazuje organowi 
przyznającemu świadczenie w terminie ustalonym przez Prorektora  
ds. Studenckich. 

 
§ 11. 

 
Zwrot świadczeń uzyskanych na podstawie nieprawdziwych  

lub niepełnych danych 
 

1. Na podstawie art. 207 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) do decyzji 
wydawanych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów stosuje się przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego.  

2. Jeżeli po wydaniu decyzji zostaną ujawnione takie okoliczności, jak: 
− złożenie przez doktoranta fałszywych dokumentów, oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, na podstawie których wydano taką decyzję; 
− uchybienie w postępowaniu o przyznanie stypendium pracownika 

administracji Politechniki Lubelskiej bądź organu przyznającego 
świadczenie;  

 postępowanie w sprawie przyznanego świadczenia wznawia się na   
 zasadach określonych w art. 145 kpa.  

3. Po przeprowadzeniu postępowania w wyniku jego wznowienia organ 
właściwy w sprawie przyznania pomocy materialnej działając na 
podstawie art. 151 § 1 kpa, wydaje decyzję, w której: 
− odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, bądź 
− uchyla decyzję dotychczasową i wydaje nową decyzję rozstrzygającą  

o istocie sprawy. 
4. W przypadku, gdy organ, który przyznał świadczenie, uchyli decyzję  

o jego przyznaniu, stypendium wypłacane doktorantowi na jej podstawie, 



 

stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu 
cywilnego, które podlega zwrotowi na zasadach określonych przez 
przepisy kodeksu cywilnego  o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

 
§ 12. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Rektor w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Doktorantów ustala: 
a)  progi dochodu i wysokość świadczeń pomocy materialnej  

w poszczególnych progach (dotyczy: stypendium socjalnego, 
stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie); 

b) wysokość stypendium za wyniki w nauce;  
c) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 
d) wysokość jednorazowej zapomogi. 

2. Rektor w drodze zarządzenia ustala wysokości opłat za korzystanie  
z zakwaterowania w Domach Studenckich. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, Rektor może przekazać 
Prorektorowi ds. Studenckich.  

4. Doktoranci kierowani przez Uczelnię na wyjazdy do partnerskich uczelni 
(np. w ramach programu Erasmus) zachowują prawo do korzystania  
ze stypendiów. 

5. Wypłata stypendiów dokonywana jest na osobiste konto bankowe 
doktoranta lub w kasie Uczelni. Wypłata odbywa się między 10 a 25 
każdego miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc październik. Termin wypłaty 
stypendiów w tym miesiącu zostanie podany odrębnym ogłoszeniem 
wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Dziale Spraw Studenckich.  

6. Wnioski  o świadczenia pomocy materialnej wraz załącznikami doktorant 
pobiera w Dziale Spraw Studenckich. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 
zastosowanie: 
− Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.); 
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne  
(Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881); 

− Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 1993 r., 
Nr 94, poz. 431, z późn. zm). 



 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. 
9. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

1) Szczegółowe zasady ustalania dochodu doktoranta i członków jego 
rodziny uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne,  
na wyżywienie i mieszkaniowe oraz sposób dokumentowania tego 
dochodu. 

2) Wniosek o stypendium socjalne na wyżywienie, mieszkaniowe wraz  
z załącznikami. 

3) Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 
4) Wniosek o zapomogę.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej                                                                        
 dla doktorantów Politechniki Lubelskiej 

 
 
 
 

Szczegółowe zasady ustalania dochodu doktoranta i członków jego rodziny 
uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie  

i mieszkaniowe oraz sposób dokumentowania tego dochodu 
 
 
 
 
1. Do ustalenia okresu, z którego dochód brany jest pod uwagę przy 

ustalaniu świadczenia socjalnego, stosuje się przepis art. 3 pkt 2 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych tj. „dochód uzyskany w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres zasiłkowy”. 

 

2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do 
ubiegania się o stypendium socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe 
uwzględnia się dochody osiągane przez: 
1) doktoranta; 
2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub 

jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do  
26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, 
do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na             
wiek; 

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta 
(opiekunem faktycznym nie jest osoba, która faktycznie opiekuje się 
doktorantem np. mąż matki doktoranta niebędący jego ojcem, który go 
nie przysposobił, gdy był małoletni; konkubent matki; dziadkowie lub 
inni członkowie rodziny, z którymi doktorant mieszka) 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. 

W związku z powyższym Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, 
nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej 
doktoranta (np. babci lub dziadka doktoranta, dalszych krewnych, 
rodziców małżonka doktoranta). 

 

 



 

 

3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta 
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na 
zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992).  

Określone w tej ustawie pojęcie dochodu oznacza: 
1) dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w art. 3 pkt 1 
lit. c wyżej wymienionej ustawy tj.: 
a) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych  

i wojskowych oraz ich rodzin; 
b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, 

przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; 

c) 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; 

d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek 
kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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; 

h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń 
społecznych; 



 

i) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów 
państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynaro-
dowych 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, w którym służyć ma ta pomoc; 

j) 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.); 

k) 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 międzynarodo-
wych i sił wielonarodowych; 

l) 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; 

ł) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu 
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej pomniejszone  
o składki na ubezpieczenia społeczne; 

m) alimenty na rzecz dzieci; 
n) stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisach o stopniach 
naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne 
stypendia przyznawane uczniom lub studentom; 

o) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności 
związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich; 



 

p) 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; 

q) dodatki za tajne nauczanie określone w Ustawie z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, 
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081); 

r) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na 
podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych; 

s) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach 
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”; 

t) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone  
w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego  
w latach 2003-2006; 

u) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora; 

v) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; 
w) dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, 

pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek 
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne; 

x) 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; 

y) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej; 

z) świadczenia pieniężne wypłacone w przypadku bezskuteczności  
egzekucji elimentów. 

 

4. W przypadku osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego – art. 179 
ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – przyjmuje się dochód  
z 1 hektara przeliczeniowego, ogłoszonego na podstawie art. 18 Ustawy  
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U., z  1993 r. Nr 94,  
poz. 431, z późn. zm.). 

 

5. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się: 
1) dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli doktorant jest 

samodzielny finansowo; 



 

2) stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przyznawanych na 
podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na 
podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(tj. Dz. U. Nr 265, z 2004 r. poz. 2572, z późn. zm); 

4) świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku 
rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny 
i świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłki 
stałe, okresowe, celowe itd.), dopłat bezpośrednich dla rolników  
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej; 

5) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

 

6. Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej należy dołączyć 
zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu 
rodziny, w tym odpowiednio: 

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodów 
uzyskanych przez doktoranta i wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny doktoranta w roku podatkowym poprzedzającym rok 
akademicki, na który doktorant ubiega się o przyznanie pomocy 
materialnej, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – zawierające 
informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie 
zdrowotne odliczonych od podatku i wysokości należnego podatku; 

2) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego 
zryczałtowanego podatku dochodowego za rok podatkowy 
poprzedzający rok akademicki, na który doktorant ubiega się  
o przyznanie pomocy materialnej albo decyzję lub decyzje ustalające 
wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej; 

3) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu  
w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który 
doktorant ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, jeżeli 
członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne; 

4) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa 
rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w przypadku,  
gdy wnioskodawca lub wymieniona (wymienione) we wniosku osoba 
(osoby) w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki,  
w którym doktorant ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, 
posiada/posiadał gospodarstwo rolne; 



 

5) 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 oddanie gospodarstwa 
rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej  
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji  
i Gwarancji Rolnej; 

6) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia 
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną; 

7) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, 
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich 
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

8) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób  
w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 
sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną 
wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania 
alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz 
zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów; 

9) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego; 

10) kopię odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub 
separację albo kopię aktu zgonu  rodzica lub małżonka doktoranta; 

11) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka 
jest nieznany; 

12) zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej; 
13) zaświadczenie o wysokości świadczenia pieniężnego wypłacone  

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów; 
14) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość 

utraconego dochodu; 
15) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu 

z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny; 
16) kopie aktów zgonu członków rodziny doktoranta; 
17) aktualne zaświadczenie szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki  

w przypadku, gdy rodzeństwo lub dzieci doktoranta ukończyły 18 rok 
życia; 

18) odpis skróconego aktu małżeństwa doktoranta; 
19) orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny doktoranta; 
20) kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu) w przypadku posiadania 

rodzeństwa do 7 lat; 



 

21) zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy w przypadku, gdy oboje lub 
jedno z rodziców jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, należy 
dostarczyć zaświadczenie, od kiedy osoba ta jest zarejestrowana oraz 
czy pobiera (pobierała) zasiłek dla bezrobotnych; 

22) zaświadczenia właściwych organów podatkowych o dochodach 
uzyskanych za granicą Rzeczpospolitej Polskiej pomniejszone 
odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek 
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne  
i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne; 

23) zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu 
zgłoszenia zaginięcia członka rodziny doktoranta, w przypadku gdy 
członek rodziny studenta zaginął;  

24) zaświadczenie doktoranta i członków jego rodziny o dochodzie 
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym; 

25) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający  przysposobienie 
lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie 
przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się 
dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; 

26) w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do 
przyznania stypendium socjalnego, wymagają potwierdzenia 
dokumentem innym niż wymienione w niniejszym załączniku, organ 
przyznający pomoc materialną może domagać się takiego dokumentu. 

 

7. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonka 
spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się  
o pomoc materialną; 

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 
3) jego miesięczny dochód netto w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, 

nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę 
pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu 
ostatniego roku podatkowego (dot. pkt 1) i obowiązującego w miesiącu 
złożenia wniosku (dot. pkt 2); 

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa 
domowego z rodzicami lub jednym z nich; 

5) za samodzielnego finansowo może być uznany doktorant, który łącznie 
z małżonkiem spełnia wyżej wymienione warunki; 

6) w pozostałych przypadkach, tj. gdy doktorant nie jest samodzielny 
finansowo, według powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie 



 

ustalana również z uwzględnieniem dochodów jego rodziców  
i rodzeństwa; 

7) jeżeli współmałżonek doktoranta jest studentem lub doktorantem  
i oboje nie posiadają stałych źródeł dochodu, sytuację materialną 
każdego z nich określa się oddzielnie w oparciu o dochody rodziców. 

 

8. Źródło stałego dochodu w przypadku, gdy doktorant jest samodzielny 
finansowo 
1) Przez źródło stałego dochodu doktoranta rozumie się dochody 

uzyskiwane z tytułu: wynagrodzenia z umowy o pracę, renty rodzinnej 
po zmarłym rodzicu, renty inwalidzkiej, alimentów, cyklicznie 
zawieranych umów zlecenia i umowy o dzieło. 

2) Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku 
podatkowym. W szczególnych przypadkach (np. w sytuacji rozpoczęcia 
pracy przez doktoranta później niż w styczniu danego roku 
podatkowego) Uczelnia może przyjąć okres podatkowy krótszy niż  
12 miesięcy pod warunkiem, że przy wyliczaniu miesięcznego dochodu 
doktoranta dochód ten będzie traktowany jako dochód z 12 miesięcy. 

3) Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na 
doktorancie. Może on udokumentować powyższe, przedstawiając  
w szczególności: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy 
cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło), decyzje właściwego organu  
o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto 
zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia  
z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości 
osiągniętego dochodu i inne). 

 

9. Utrata dochodu 

1) W przypadku, gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód 
rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium, nastąpi 
utrata przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje 
się przeciętną kwotę utraconego dochodu.  

2) Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie: 
– uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 
– utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 
– utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy 

wykonanej na podstawie umowy o dzieło; 
– utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemery-

talnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 
emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem 
rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego; 

– wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 



 

3) W celu udokumentowania utraty dochodu doktorant zobowiązany jest 
dołączyć do wniosku: 
– świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu lub inny 

dokument potwierdzający fakt utraty dochodu oraz wysokość 
utraconego dochodu; 

– dokument potwierdzający wysokość miesięcznego dochodu  
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wydany przez 
odpowiednie organy i instytucje, takie jak: zakład pracy, ZUS, Urząd 
Pracy, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy; 

– oświadczenie doktoranta bądź członka rodziny doktoranta  
w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej 
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach  
o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

4) W przypadku utraty dochodu, na skutek wyrejestrowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej, od przeciętnego miesięcznego dochodu 
rodziny z okresu obliczeniowego odejmuje się kwotę odpowiadającą 
przeciętnemu miesięcznemu dochodowi uzyskanemu przez członka 
rodziny z pozarolniczej działalności gospodarczej z roku 
kalendarzowego poprzedzającego okres przyznawania stypendium. 

 

10. Uzyskanie dochodu 

1) W przypadku, gdy po upływie roku kalendarzowego, z którego dochód 
rodziny stanowił podstawę ustalenia prawa do stypendium, sytuacja 
dochodowa rodziny uległa poprawie na skutek uzyskania dochodu 
przez członka rodziny, o którym mowa w pkt 1 niniejszego załącznika, 
dodaje się kwotę uzyskanego miesięcznie dochodu. 

2) Uzyskanie dochodu może być spowodowane wyłącznie: 
– zakończeniem urlopu wychowawczego; 
– uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 
– uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem 

pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; 
– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedeme-

rytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 
emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem 
rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub 
dzierżawą gospodarstwa rolnego;  

– rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
3) W celu udokumentowania uzyskania dochodu doktorant zobowiązany 

jest dołączyć do wniosku: 
- świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu lub inny 

dokument potwierdzający fakt uzyskania dochodu oraz wysokość 
uzyskanego dochodu; 



 

- dokument potwierdzający wysokość miesięcznego dochodu  
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wydany przez 
odpowiednie organy i instytucje, takie jak: zakład pracy, ZUS, Urząd 
Pracy, Urząd Skarbowy, Urząd Gminy; 

- oświadczenie doktoranta bądź członka rodziny doktoranta  
w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej 
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach  
o zryczałtowanym podatku dochodowym; 

- w przypadku, gdy doktorant lub członek rodziny doktoranta uzyska 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie 
osiągnął w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia 
prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje się na podstawie 
średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, 
w którym uzyskał dochód. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 
       do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla doktorantów Politechniki Lubelskiej 

 

Data złożenia wniosku ………………………………………… 
 

WNIOSEK 
DO  WYDZIAŁOWEJ  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 

ZA  POŚREDNICTWEM  KIEROWNIKA  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 
o przyznanie stypendium w roku akademickim ................................. 

 
Dane doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium  (wypełnia doktorant) 

Imię i nazwisko  Rok studiów w roku akademickim, 
na który składany jest wniosek  

 

WYDZIAŁ 

DYSCYPLINA NAUKOWA 

 

PESEL ... ... .. . .. ....  . . ... . ....  . ...  .. ..  ... ..  ... .. . .. .   . . ..    . 
 
Nr albumu 

Forma studiów:                           Doktoranckie stacjonarne *              Doktoranckie niestacjonarne * 

Imiona rodziców 

Adres stałego zamieszkania doktoranta Telefon 

Adres korespondencyjny Telefon 

Numer konta studenta 

���� ���� -���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  
�  W  poprzednim  roku  akademickim  świadczenia  pomocy  materialnej  otrzymywałem  na  ten sam  rachunek  bankowy. 
 

Dane dotyczące członków rodziny  (w tym dzieci uczące się do 26 roku życia) 

Lp. Imię i nazwisko 

Stopień 
pokrewieństwa 
w stosunku do 
Wnioskodawcy 

Data 
urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki/  
inne źródło utrzymania 

1.  WNIOSKODAWCA   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Oświadczam, że ubiegam się o przyznanie pomocy materialnej tylko w Politechnice Lubelskiej oraz że jest to pierwsza 
studiowana dyscyplina naukowa. 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (na podstawie art. 286 § 1 kk. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)  
za podanie nieprawdziwych danych oraz obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej 
oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej rodziny oraz wykazane źródła dochodów są kompletne  
i zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku. 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Politechniki Lubelskiej. 

 
 
 
 

................................................................................................................ 
                 podpis doktoranta 
* Niepotrzebne skreślić 



 

W CELU UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ RODZINY DOKTORANT ZOBOWIĄZANY 
JEST DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 
 

Z właściwego Urzędu Skarbowego: 
− zaświadczenia o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach ogólnych, wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w tym  
i doktoranta), osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym 
składany jest wniosek o przyznanie pomocy materialnej; 

− w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu w formie 
ryczałtu lub karty podatkowej, odpowiednio: zaświadczenie o wysokości podatku 
zryczałtowanego lub decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej oraz 
oświadczenie osoby prowadzącej działalność o wysokości osiągniętych dochodów w roku 
podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek. 

 

Z właściwego Urzędu Gminy: 
− w przypadku, gdy doktorant lub wymieniona (wymienione) we wniosku osoba (osoby)  

w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się  
o przyznanie pomocy materialnej, posiada/posiadał gospodarstwo rolne – zaświadczenie  
o wielkości tego gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. 

  
Z Rejonowego Urzędu Pracy: 
− w przypadku, gdy oboje lub jedno z rodziców jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, należy 

dostarczyć zaświadczenie, od kiedy osoba ta jest zarejestrowana oraz czy pobiera (pobierała) 
zasiłek dla bezrobotnych. 

 

Alimenty: 
− kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację lub rozwód (oryginał do 

wglądu); 
− kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty (oryginał do wglądu); 
− przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych 

alimentów; 
− zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów; 
− zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej otrzymanej w roku podatkowym 

poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium 
socjalnego. 

 

W celu udokumentowania składu rodziny należy dostarczyć: 
− w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi rodzeństwo w wieku do 7 lat – kopię aktu urodzenia 

(oryginał do wglądu); 
− w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi rodzeństwo uczące się w wieku do 26 lat – aktualne 

zaświadczenia ze szkół i uczelni wyższych, potwierdzające fakt pobierania nauki; 
− w przypadku, gdy oboje lub jedno z rodziców nie żyje – kopię odpisu aktu zgonu (oryginał do 

wglądu). 
 
 

Liczba członków rodziny wraz z wnioskodawcą wynosi ................ Dochody członków rodziny 
osiągnięte w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek  
przedstawia poniższa tabela: 

*Wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz sumy składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.  
 
 
 
 
 



 

 
Sposób obliczania wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne podlegające odliczeniu od przychodu 
wykazanego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego 
 
 

w roku  2009: 
S = Sp x (P – Sus) 

 

gdzie: 

S – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w zł 
Sp  – stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%) 
P  – przychód wyrażony w zł 
Sus – składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w zł 
 

Lp. 
Członkowie rodziny 
osiągający dochody 

Dochody netto w zł 

Ogółem 
 
 

Opodatkowane 
na zasadach 
ogólnych* 

Opodatkowane 
zryczałtowanym 

podatkiem 
dochodowym 

Gosp. rolne 
i inne, 

niepodlegające 
opodatkowaniu 

     (1)  

     (2)  

     (3)  

     (4)  

Roczne dochody rodziny ogółem (suma  poz. 1- 4)                                                                                    
(5)  

Miesięczny dochód ogółem (poz. 5 podzielona przez 12) 
(6)  

Miesięczny dochód na jedną osobę (poz. 6 podzielona przez liczbę członków rodziny) 
  

 

 
1.*Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku ....................... wyniosły ......................................... zł. 
2.*Opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  
    w roku ....................... wyniosła ............................................................................................ zł.   
3. Dochód miesięczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1* i 2* wyniósł............... zł.     
 

                          
          
.......................................................                                                                                          ............................................................ 
                  miejscowość, data                                                                                                     podpis studenta 
 
 

 

Wypełnia pracownik Działu Spraw Studenckich 
Miesięczny dochód  na jednego członka rodziny doktoranta wyniósł  ............................................................. zł. 
 
 

                                       ............................................................. 
data i podpis pracownika 

Zmiana dochodu  
.................................................................................................. 

.................................................................................................                                    ............................................................. 
                               data i podpis pracownika 



 

 
 
Adnotacje kierownika studiów doktoranckich 
 

Niniejszym stwierdzam: 

      kompletność niniejszego wniosku i przekazuję go organowi przyznającemu świadczenie Dziekan/WKS 

      niekompletność niniejszego wniosku i przekazuję go doktorantowi do uzupełnienia w ciągu ......... dni. 
 
 
 

                                                                                               ................................................................................ 
                                                                                                                  data i podpis kierownika studiów doktoranckich 

 
Należy zaznaczyć właściwe pole poprzez wstawienie X 
 
 

 
DECYZJA DZIEKANA / WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

Data przyznania 
stypendium 

Miesięczny dochód 
na jednego członka  

w rodzinie w zł 

Kwota przyznanego 
stypendium w zł 

Okres przyznania 
stypendium 

Podpis Dziekana / 
Przewodniczącego 

WKS 
     

     

     

     

 
 

 

                                                                                                                                                
UWAGA: 
Od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej doktorantowi przysługuje odwołanie 
do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej w trybie kpa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik nr 3 
       do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla doktorantów Politechniki Lubelskiej 

 
 

Data złożenia wniosku ..................................................... 

 
WNIOSEK 

DO DZIEKANA/WYDZIAŁOWEJ  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 
ZA  POŚREDNICTWEM  KIEROWNIKA  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 

o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim .............. 
 

Dane doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium  (wypełnia doktorant) 
 

 

Imię i nazwisko  
Rok studiów w roku akademickim, 
na który składany jest wniosek  

 

WYDZIAŁ 

DYSCYPLINA NAUKOWA 

 

PESEL ... ... .. . .. ....  . . ... . ....  . ...  .. ..  ... ..  ... .. . .. .   . . ..    . 
 

 

Nr albumu 

Forma studiów                    Doktoranckie stacjonarne *               Doktoranckie niestacjonarne * 

Imiona rodziców 

Adres stałego zamieszkania doktoranta Telefon 

Adres korespondencyjny Telefon 
 

Numer konta studenta 

���� ���� -���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  
 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę 
na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Politechniki Lubelskiej. 

 
 
 
 
 

................................................................................................................ 
                 podpis doktoranta 
 
 

Proszę o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 

....................../..........................w związku z posiadanym orzeczeniem o ......................................... stopniu 

niepełnosprawności. 

Termin ważności orzeczenia.................................................. 

Do wniosku załączam orzeczenie o niepełnosprawności. 
 

 
 
 
 

* Niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIE  
dotyczące ustalenia prawa do stypendium 

 
 

– Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przyznania stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych. 

                     
– Powyższe dane są prawdziwe. 

 
                                               
                                                                                                                                                  ..............................................................................  
                                                                                                                                                                                        data  i  podpis doktoranta  

 
Adnotacje kierownika studiów doktoranckich 
 
Niniejszym stwierdzam:   
 

      kompletność niniejszego wniosku i przekazuję go organowi przyznającemu świadczenie – Dziekan/WKS 

      niekompletność niniejszego wniosku i przekazuję go doktorantowi do uzupełnienia w ciągu .............. dni. 

 

Należy zaznaczyć właściwe pole  poprzez wstawienie X 
 
                                                                                                                                                   .......................................................................................                                                   
                                                                                                                                                                              data i podpis kierownika studiów doktoranckich 

    

 

DECYZJA DZIEKANA/WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 

Data przyznania 
stypendium 

Kwota przyznanego 
stypendium w zł 

Okres przyznania  
stypendium 

Podpis Dziekana/ 
Przewodniczącego WKS 

 

 

   

 

Opinie, uwagi, adnotacje Dziekana/WKS 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................. 
                              podpis Dziekana/Przewodniczącego WKS 

 
           ............................................................................................................. 
            data przyjęcia wniosku i podpis pracownika Działu Spraw Studenckich 

 
 

UWAGA: 
Od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje doktorantowi odwołanie  
do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej w trybie kpa. 
 
 

 



 

Załącznik nr 4 
       do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla doktorantów Politechniki Lubelskiej 

 
 

Data złożenia wniosku ..................................................... 

 
WNIOSEK 

DO WYDZIAŁOWEJ  KOMISJI  STYPENDIALNEJ 
ZA  POŚREDNICTWEM  KIEROWNIKA  STUDIÓW  DOKTORANCKICH 

o przyznanie zapomogi losowej 
 

Dane doktoranta ubiegającego się o przyznanie zapomogi losowej (wypełnia doktorant) 
 

 

Imię i nazwisko  
Rok studiów w roku akademickim, 
na który składany jest wniosek  

 

WYDZIAŁ 

DYSCYPLINA NAUKOWA 

 

PESEL ... ... .. . .. ....  . . ... . ....  . ...  .. ..  ... ..  ... .. . .. .   . . ..    . 
 

 

Nr albumu 

Forma studiów                    Doktoranckie stacjonarne *               Doktoranckie niestacjonarne * 

Imiona rodziców 

Adres stałego zamieszkania doktoranta Telefon 

Adres korespondencyjny Telefon 
 

Numer konta studenta 

���� ���� -���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  
 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Politechniki Lubelskiej. 

 
 
 
 
 

................................................................................................................ 
                 podpis doktoranta 
 
 

 
W związku z ................................................................................................ wnoszę o przyznanie zapomogi losowej. 
                                     (podać tytuł zdarzenia losowego) 
 
Uzasadnienie: 

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

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

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

 
 
 

* Niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące ustalenia prawa do zapomogi 

 
Oświadczam że: 
– powyższe dane są prawdziwe, 
– zapoznałem/am się z warunkami przyznawania zapomogi losowej, 
– w bieżącym roku akademickim: 

otrzymałem/am zapomogę losową*:            Tak      Nie 
 

 
  * Niepotrzebne skreślić 

 
Do wniosku dołączam: 
 

1) ............................................................................................................................................................................. 
2) ............................................................................................................................................................................. 
3) ............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

................................................................................................................ 
                                                                                                                                                                           data i podpis doktoranta 

 
Adnotacje kierownika studiów doktoranckich 

Niniejszym stwierdzam: 

      kompletność niniejszego wniosku i przekazuję go organowi przyznającemu świadczenie - Dziekan/ WKS 

      niekompletność niniejszego wniosku i przekazuję go doktorantowi do uzupełnienia w ciągu ........... dni. 

 
Należy zaznaczyć właściwe pole  poprzez wstawienie X 

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

                                                                                                                          data i podpis kierownika studiów doktoranckich 

  
 

DECYZJA DZIEKANA/WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 
 

Data przyznania 
zapomogi 

Kwota przyznanej  
zapomogi w zł 

Podpis Dziekana/ 
Przewodniczącego WKS 

 
 

  

 

Nie przyznano zapomogi z powodu: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                             ...................................................................... 
                                                                                                                                                             podpis Dziekana/Przewodniczącego WKS 

                                                                                                             
................................................................................................. 
data przyjęcia wniosku, podpis pracownika Działu Spraw Studenckich 

 
UWAGA: 
Od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej doktorantowi przysługuje odwołanie do  
Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej w trybie kpa. 


