Regulamin
ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, ze zm.).

§1
1. Pomoc materialna przyznawana jest z funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów utworzonego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.
2. Pomoc materialną może otrzymać doktorant, który spełnia warunki określone w ustawie
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365),
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r.
i niniejszym regulaminie.
3. Pomoc materialną przyznaje Uczelniana Komisja Stypendialna. Od decyzji Uczelnianej
Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej otrzymania
do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

4. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) zapomogi,
3) stypendium dla najlepszych doktorantów,
4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia od 1 października 2012 r.
5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony
odrębnie dla każdego z tych świadczeń.
6. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (pkt. 4, ust. 3) wraz
z niezbędnymi dokumentami doktorant składa do kierownika studiów doktoranckich,
natomiast wnioski o przyznanie świadczeń pkt. 4 ust. 1,2,4,5 - do Działu Spraw Studenckich.
7. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje
sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów i przekazuje całą dokumentację do Działu
Spraw Studenckich UPJPII.
8. Doktorant może otrzymywać wszystkie stypendia i zapomogę, jeżeli spełni kryteria określone
dla każdego ze świadczeń.
9. Doktorant może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium dla najlepszych doktorantów tylko na jednych
studiach doktoranckich, wskazanych przez doktoranta.
10. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest przyznawane przez ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego. Zasady przyznawania stypendium ministra regulują odrębne
przepisy.
11. Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na
kolejnych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej (ust. 4 ).
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12. Doktorant składa pisemne oświadczenie o wyborze kierunku studiów, na którym będzie
otrzymywał wszystkie świadczenia pomocy materialnej.
13. Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 4 nie może być
niższa niż 10% wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
14. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, a stypendium dla najlepszych doktorantów
na 9 miesięcy.
15. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 i 3, nie może być
większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu,
ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
16. Kwoty świadczeń stypendialnych są wypłacane co miesiąc, z zastrzeżeniem, że stypendia za
m-c październik wypłaca się w listopadzie.
17. Doktoranci UPJPII przebywający na urlopie: dziekańskim, zdrowotnym, okolicznościowym,
tracą uprawnienia do otrzymywania świadczeń, o których mowa w § 4. Jeżeli otrzymali urlop
dziekański, zdrowotny, okolicznościowy w trakcie trwania roku akademickiego tracą prawo
do świadczeń od następnego miesiąca po uzyskaniu urlopu.
18. Pomoc materialna zostaje wstrzymana doktorantowi w związku z podejrzeniem o podanie
fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej do czasu wyjaśnienia
sprawy.
19. Przywrócenie wypłacania świadczeń odbywa się na wniosek doktoranta, po ustaleniu
okoliczności uzasadniających wstrzymanie wypłaty świadczeń.
20. Doktorant traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej wymienionych
w ust.4 jeżeli:
- nie zaliczył roku studiów,
- został zawieszony w prawach doktoranta - orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji w trakcie roku akademickiego, wypłata
przyznawanych świadczeń zostaje wstrzymana od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniała dana sytuacja.
21. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane przelewem na indywidualne konto
bankowe doktoranta.
22. Wysokość przyznanych stypendiów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 4, może w kolejnym
semestrze ulec zmianie w zależności od posiadanych środków finansowych.

23. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszu pomocy materialnej dla
doktorantów pochodzące ze źródła, o którym mowa w § 1 pkt.1 przechodzą do wykorzystania
na rok następny.
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§2
Stypendium socjalne
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek doktoranta (zał. nr 1)
na okres semestru.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego doktorant dołącza:
- zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c
i 30e ustawy a dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych, osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia
pomocy materialnej, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, (wg wzoru -zał. nr 17)
(zaświadczenia z urzędu skarbowego: rodziców (opiekunów), studenta i każdego członka
rodziny po 18 roku życia);
Zaświadczenie powinno zawierać informację o:
a)wysokości dochodu (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania
przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy),
b)wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
c)wysokości należnego podatku
Zaświadczenie z urzędu skarbowego musi zawierać także informację, czy osoba
ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie, dochody podlegające
opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa)
- oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego
dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- zaświadczenie właściwego organu gminy określające wielkość gospodarstwa rolnego
wyrażoną w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku
dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny
z prowadzenia gospodarstwa rolnego;
- oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych
innych dochodów,
- zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
poprzedzającym składanie wniosku o stypendium socjalne.
4. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka rodziny doktoranta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje
się dochód rodziny doktoranta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który
świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie doktoranta oblicza
się sumując przeciętne dochody miesięczne członków rodziny doktoranta, a następnie dzieli
się je przez liczbę osób w rodzinie doktoranta.
5. Do obliczenia dochodów w rodzinie doktoranta przyjmuje się kwoty dochodów
poszczególnych członków rodziny doktoranta w wysokościach po odliczeniu od dochodu
podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku.
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6. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta 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 1ha
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania
dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
7. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium
socjalne 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 przypada w ostatnim
roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich
utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez
względu na wiek.
8. Nie uznaje się za rodzinę doktoranta dzieci, które ukończyły 26 rok życia nawet jeśli
pozostają na wyłącznym utrzymaniu rodziny doktoranta (chyba, że posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności), ani dzieci powyżej 18 roku życia, które pozostają lub pozostawały)
w związku małżeńskim albo ich dzieci. Nie uznaje się również za rodzinę doktoranta osób
pozostających w konkubinacie z doktorantem lub innymi członkami rodziny doktoranta.
9. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodu w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło w roku bieżącym;
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30
sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
z późn. zm. o świadczeniach rodzinnych;
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub
z jednym z nich.
10. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania
się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu
nie wlicza się:
1) dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo;
2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie
przepisów ustawy;
3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA),
 umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzonych do tych umów albo
międzynarodowych programów stypendialnych;
4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703
i nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. nr 17, poz. 141);
5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust.1.
11. Podstawa naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie doktoranta uprawniająca się do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być
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niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30
sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
W związku z tym, stypendium socjalne nie może być przyznane doktorantowi, gdy dochód na
jedną osobę w rodzinie jest wyższy od maksymalnej podstawy naliczania.
12.Osoby rozliczające się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm) składają oświadczenie
o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy.
13. Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie semestru jeżeli:
- zwiększy się liczba członków rodziny,
- zmniejszy się liczba członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat
przez dziecko pozostające na utrzymaniu,
- dziecko w wieku do 26 lat uzyska orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z powodu upływu okresu,
na który orzeczenie było wydane.
14. Doktorant, który założył swoją rodzinę i nie jest samodzielny finansowo, a współmałżonek
nie jest studentem i nie posiada żadnych źródeł dochodu może otrzymać stypendium socjalne
na podstawie dochodów swoich rodziców. Do wspólnego gospodarstwa doktorant może
wówczas wliczyć współmałżonka oraz dziecko (dzieci).
15.Terminy składania wniosków wraz z kompletnymi załącznikami podawane są do wiadomości
doktorantów na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej – pod koniec każdego roku
akademickiego.
16. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do
uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
17. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust.1 może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym
małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom
studencki.
18. Doktorant ma obowiązek powiadomienia uczelni w terminie 7 dni od momentu:

- rezygnacji z zakwaterowania,
- wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy
dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń.

najmu

pod

rygorem

odpowiedzialności

19. Oprócz obywateli polskich, o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa § 4 mogą
ubiegać się cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5, i 5a w/w ustawy, którzy podejmują
i odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. w trybie postępowania
kwalifikacyjnego przewidzianego dla polskich doktorantów) z tym, że osobom wymienionym
w ust. 5 oraz posiadaczom ważnej Karty Polaka, którzy podjęli studia na zasadach określonych
w ust. 3 i 4, nie przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
20. Szczegółowy wykaz dokumentów obowiązujący do określenia dochodu doktoranta określa
załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.
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21.Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny doktoranta znajdują się w załączniku
nr 5 do niniejszego regulaminu.

§3
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant posiadający
orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Stypendium to przyznawane jest na okres roku akademickiego. Jeśli w trakcie semestru wygaśnie
ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stypendium przestaje być wypłacane od następnego
miesiąca po wygaśnięciu stopnia niepełnosprawności.
3. Stypendium specjalne może być przyznane w trakcie trwania semestru, po stwierdzeniu
niepełnosprawności. Stypendium przyznawane jest wówczas od następnego miesiąca po złożeniu
wniosku (zał. Nr 3), bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
4. Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
5. Rozróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
 znaczny stopień niepełnosprawności – całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej
egzystencji ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1180), zaliczenie do I grupy
inwalidów wg orzeczenia,
 umiarkowany stopień niepełnosprawności – całkowita niezdolność do pracy, ustalona na
podstawie wymienionej ustawy, zaliczenie do II grupy inwalidów wg orzeczenia,
 lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy orzeczona na podstawie
wymienionej ustawy, posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów
6. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe
Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, a o niezdolności do pracy orzecznicy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§4
Stypendium dla najlepszych doktorantów
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
- na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wyniki w nauce (średnią ocen 4,50) tj. w przypadku
doktorantów przyjętych na I rok studiów średnia ocen ( od 4,50) ze studiów II stopnia albo
jednolitych studiów magisterskich,
- na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim
poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej
potwierdzonymi przez promotora,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym
zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
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2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks wraz
ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich wraz z potwierdzoną dokumentacją za poprzedni
rok akademicki.
3.Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta (zał. nr 10) przez
rektora. Doktorant składa wniosek z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich w terminie do
10 października każdego roku.
4. Zasady oceny wniosków do stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 16.

5. Stypendium może otrzymać do 10% najlepszych doktorantów osiągających dobre lub bardzo dobre
wyniki w nauce, wykazujących się postępami w pracy naukowej, szczególnie zaangażowanych w pracy
dydaktycznej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej każdego kierunku studiów. Za najlepszych
doktorantów uważa się zajmujących najwyższe miejsce na liście rankingowej sporządzanej przez
Wydziałową Komisję Doktorancka, odrębnie dla każdego roku studiów
6. Uczelniana Komisja Stypendialna na podstawie sporządzonych list rankingowych ustala liczbę
stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz wysokość stypendium w ramach środków posiadanych
na ten cel na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i przekazuje Rektorowi.

§5
Zapomogi
1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi na jego wniosek (zał. nr 2), który z przyczyn
losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności na skutek:
- nieszczęśliwego wypadku,
- poważnej choroby,
- śmierci członka najbliższej rodziny (matka, ojciec, małżonek),
- kradzieży,
- klęski żywiołowej,
- przejściową, szczególnie trudną sytuację materialną na podstawie złożonych dokumentów (np.
zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, zaświadczenia z Urzędu Pracy itp.).
2. Zdarzenia podane przez doktoranta należy odpowiednio udokumentować.
3. Doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w pkt. 1 dwa razy w roku akademickim.
4. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się doktorant. Kwota
zapomogi nie może być niższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta,
ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

§6
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
1. Od roku akademickiego 2012/2013 doktoranci mogą ubiegać się o stypendia ministra za
wybitne osiągnięcia.
2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku
o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych
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osiągnięć doktoranta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania
tych osiągnięć jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§7
Postanowienia końcowe
1. Sytuacje nieprzewidziane regulaminem będą rozpatrywane w trybie indywidualnym przez
Prorektora ds. Ogólnych i Studenckich.
2. Do decyzji podjętych na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. za 2005 r., Nr 164, poz.1365 z
późn. zm. ), ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).
4. Traci moc regulamin z dnia 19 czerwca 2011 r.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2012 r.

Przedstawiciel Doktorantów
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

mgr Wojciech Cichoń

REKTOR

Ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII

Kraków, dnia 23 kwietnia 2012 r.
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Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
wzór wniosku o zapomogę
wzór wniosku o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych
wykaz dokumentacji do obliczenia dochodu w rodzinie
zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą
i leśną
zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą
i leśną (KRUS)
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
oświadczenie do wypełnienia przez studenta (po semestrze zimowym)
oświadczenie o brakujących dokumentach
oświadczenie dotyczące wykazywania dochodu niższego od minimum socjalnego
kryteria oceny osiągnięć doktorantów dla potrzeb stypendium dla najlepszych doktorantów
wzór zaświadczenia do Urzędu Skarbowego
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