
 
 

     Zarządzenie nr 33 

 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 11 lipca 2011 roku 

 

w sprawie  

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obowiązującego od  

1 października 2011 roku 

 

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 18 

marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84 poz. 455) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich 

prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. nr 1/2007, poz. 3 

z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

1. Z dniem 1 października 2011 roku – w porozumieniu z Samorządem Doktorantów – 

wprowadzam Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz wzory 

wniosków o przyznanie świadczeń i sposób udokumentowania sytuacji materialnej 

doktoranta. 

 

2. Z dniem 30 września 2011 roku traci moc Regulamin ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie obowiązujący od 1 października 2008 roku, wprowadzony 

zarządzeniem nr 3 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 28 stycznia 

2008 roku wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 

  



 
 

 

R E G U L A M I N 

 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwany dalej 

Regulaminem) 

obowiązujący od 1 października 2011 roku 

 

w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

oraz wzory wniosków o przyznanie świadczeń i sposób udokumentowania sytuacji 

materialnej doktoranta – ustalony przez Rektora w porozumieniu z  Samorządem 

Doktorantów  

 

§ 1 

Przepisy i postanowienia ogólne 

 

1. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i z Samorządem 

Doktorantów  dokonuje podziału dotacji  przyznanej  przez  Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego na zadania związane  z  bezzwrotną pomocą materialną 

dla studentów i doktorantów w zakresie określonym  w art. 199 ust.1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

zmienionej ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84 poz. 455), zwanej 

dalej Ustawą,  oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne uczelni (Dz. U. nr 1/2007, poz. 3 z późn. zm.), a także na remonty 

planowane w domu studenckim. 

 

2. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż 

wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% 

wysokości dotacji określonej w ust. 1.         

 

3. Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel  

w budżecie państwa, w formie: 

1) stypendium socjalnego 

2) zapomogi 

3) stypendium dla najlepszych doktorantów 

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, wejdzie w życie z dniem 1 października 

2012 r. 

 

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-4 przyznaje się ze środków funduszu 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w regulaminowym okresie studiów, na 

zasadach określonych przez Rektora ASP w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów.  

 



 
 

5. Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3, nie 

może być niższa niż 10 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, 

ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Uzgodniona  

z Samorządem Doktorantów jest podawana w zarządzeniu Rektora dotyczącym danego 

roku akademickiego. 

 

6. Stypendium, o którym mowa w ust.3 pkt 3, może być przyznane doktorantowi, który 

spełnia warunki wypunktowane w §4 Regulaminu ust.1. 

 

7. Doktorant ubiegając się o określone świadczenie/świadczenia w roku akademickim 

składa właściwy wniosek/wnioski wyłącznie na jednym kierunku i formie studiów, 

załącza wymagane dokumenty oraz składa pisemne oświadczenie o wyborze kierunku  

i formy studiów, na którym będzie ubiegał się o otrzymanie świadczeń pomocy 

materialnej, jeśli równocześnie kontynuuje inne studia.  

 

8. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w ust.3 pkt. 1 i 3, nie może 

być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego 

w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

 

9. Rektor w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów, ustala wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz 

podział środków na poszczególne świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów. 

9.1.   Wysokość dochodu, o którym wyżej, 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 (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 roku o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U.z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.).  

 

10. Rektor, w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów, ustala w zarządzeniu 

obowiązującym w roku akademickim: 

1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się  

o stypendium socjalne 

2) rodzaj dokumentacji wymaganej od wnioskodawcy i termin składania wniosków  

o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz wniosku o przyznanie stypendium dla 

najlepszych doktorantów 

3) wysokość świadczeń pomocy materialnej i okres ich wypłacania w roku akademickim 

(do dziesięciu miesięcy) 

 

11. Doktorant traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3 od 

następnego miesiąca po obronie pracy doktorskiej. 

 

12. Doktorant traci prawo do świadczeń pomocy materialnej w przypadku:  

1) prawomocnego skreślenia z listy doktorantów. Do czasu uprawomocnienia się decyzji o 

skreśleniu, doktorantowi przysługują wszystkie prawa doktoranta i świadczenia pomocy 

materialnej przyznane na początku roku akademickiego; 

2) został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej; 



 
 

12.1.  

Świadczenie pomocy materialnej może być przyznane doktorantowi przebywającemu 

na urlopie, jeśli urlop został udzielony z powodów zdrowotnych, wypadku losowego 

lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Doktorant jest zobowiązany 

udokumentować trudną sytuację materialną.  

 

13. Doktoranci ASP skierowani na studia do innych uczelni w kraju i za granicą mogą 

otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, o ile spełniają warunki 

niezbędne do otrzymania tych świadczeń.  

 

14. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane przelewem na indywidualne konto 

bankowe doktoranta. Nie dokonuje się przelewów na inne konta wskazane przez 

doktoranta. 

 

§ 2 

Stypendium socjalne 

 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

 

2. Stypendium socjalne przyznaje się na wniosek doktoranta.  

2.1. Doktorant jest zobowiązany do zgłoszenia zmian sytuacji materialnej do jednego 

miesiąca od ich zaistnienia. Doktorant może stracić uprawnienia do świadczeń 

socjalnych lub nabyć je w trakcie roku akademickiego, od kolejnego miesiąca po 

złożeniu wniosku. 

 

3. 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 oraz doktoranta z roku podatkowego 

poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny 

dochód na osobę w rodzinie doktoranta oblicza się sumując dochody roczne rodziny 

doktoranta, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę 

osób w rodzinie doktoranta. 

 

4. 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. 

 

5. 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 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie 

art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 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. 



 
 

 

6. 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 życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez 

względu na wiek 

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta 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. 

 

7. Do dochodu rodziny doktoranta  nie będzie się wliczać: 

1) dochodów rodziców i rodzeństwa, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo 

2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na 

podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

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, 

sporządzanych 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;  

5) świadczeń, o których mowa  w art. 173a  ustawy  (stypendia samorządowe dla 

studentów), 173b (stypendia  za wyniki w nauce  od instytucji), 199a (stypendia 

samorządowe dla doktorantów) i art. 200 ust.1 (stypendia doktoranckie). 

 

8. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym 

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym 

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie jest mniejszy niż 

1,30 kwoty sum określonych w art.5  ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.782,60 zł); 

 

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego  

z rodzicami, bądź jednym z nich. 

  

9.     Doktorant  ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego obowiązany jest dołączyć 

do wniosku następujące    dokumenty: 

1) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów netto uzyskanych  

w ostatnim roku kalendarzowym przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny 

studenta uwzględnionych we wniosku   

2) zaświadczenia wydane przez szkołę/uczelnię rodzeństwa, inne jeśli dotyczą 

3) inne wymienione w Instrukcji wypełniania wniosku, stanowiące ostatnie strony 

wniosków.  



 
 

 

10. W uzasadnionych przypadkach organ przyznający świadczenia może zażądać 

doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie 

sytuacji dochodowej i majątkowej doktoranta, jego  rodziny i uwzględnić taką opinię w 

postępowaniu. 

 

11. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 

stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie. 

  

12. Doktorant studiów stacjonarnych, w przypadku o którym mowa w ust.11, może 

otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu  zamieszkania 

z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim  lub w 

obiekcie innym niż dom studencki. 

 

13. Doktorant, o którym mowa w ust.11 i 12, zakwaterowany w obiekcie innym  niż dom 

studencki, do  składanego wniosku i zaświadczenia o miesięcznej wysokości dochodu 

na członka rodziny dołącza umowę cywilno-prawną  zawartą z właścicielem 

wynajmowanego lokalu lub swoje oświadczenie. 

    

14.   Doktorant, którego warunki bytowe zmieniły się w okresie roku akademickiego może 

otrzymać stypendium socjalne od następnego miesiąca po złożeniu wniosku  

o przyznanie świadczenia i dokumentów stwierdzających zmianę sytuacji finansowej 

rodziny lub poświadczających utratę środków do życia.  

 

15.  Doktorant ma obowiązek powiadomienia Sekretariatu Studiów Doktoranckich,  

w terminie 7 dni od momentu zdarzenia, o: 

1) swojej rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim i(lub) rezygnacji  

z zakwaterowania swojego małżonka 

2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu 

3) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim, jako małżonek niepracujący 

pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń. 

 

16. Wykazy ubiegających się o świadczenia doktorantów – z podaniem dochodu netto na 

członka rodziny, z określeniem świadczeń, o które składa wniosek/wnioski – sporządza 

Sekretariat Studiów Doktoranckich. Listę przyznanych świadczeń podpisuje Kierownik 

Studiów Doktoranckich lub jeśli przekazał uprawnienia Komisji Stypendialnej 

Doktorantów jej przewodniczący. Wykazy wnioskodawców i listy przyznanych 

świadczeń sporządza się osobno dla doktorantów studiów stacjonarnych  

i niestacjonarnych.  

 

17. Decyzje administracyjne są wydawane i podpisywane odpowiednio. 

 

§ 3 

Zapomogi 



 
 

 

1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w roku akademickim, w którym ubiega się  

o przyznanie tego świadczenia. 

 

2. Zapomoga jest przyznawana na wniosek doktoranta. 

 

3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie doktoranta z wnioskiem o przyznanie 

zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę 

doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny,  

a także urodzenie dziecka. 

 

4. O zapomogę w związku z urodzeniem dziecka może ubiegać się tylko jedno z rodziców 

dziecka. 

 

5. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od wystąpienia 

zdarzenia określonego w ust. 3. 

 

6. Zdarzenia stanowiące podstawę ubiegania się doktoranta o zapomogę należy 

udokumentować. 

 

7. Doktorant może otrzymać zapomogę jeden raz w semestrze. 

 

§ 4 

Stypendium dla najlepszych doktorantów 

 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre 

wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) na drugim i trzecim roku 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/twórczej/badawczej i przygotowywaniu 

rozprawy doktorskiej 

c. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez ASP wykazał się szczególnym 

zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.  

 

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który spełnia 

właściwy warunek ustępu 1 i złożył indeks wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów 

doktoranckich za dany rok akademicki w terminie wyznaczonym przez Kierownika 

Studiów Doktoranckich, zaliczył rok studiów i złożył wniosek zgodnie z niniejszym 

Regulaminem. 

 

3. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na okres określony  

w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w § 1 ustęp 11.  



 
 

 

4. Stypendium może otrzymać do 25% najlepszych doktorantów tj. zajmujących 

najwyższe miejsca na liście rankingowej. Listę rankingową sporządza Kierownik 

Studiów Doktoranckich zgodnie z ustalonym w porozumieniu z Samorządem 

Doktorantów systemem punktacji.  

 

5. Za 100% doktorantów przyjmuje się liczbę wpisanych na bieżący rok akademicki. 

 

§ 5 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu 

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu stwierdzającego 

stopień niepełnosprawności:  znaczny, umiarkowany lub lekki. 

 

2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od 

stopnia niepełnosprawności. 

 

3. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są 

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe),  

a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 10 

miesięcy w roku akademickim. Jeżeli w trakcie semestru wygaśnie ważność orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności stypendium to przestaje być wypłacane od następnego 

miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. 

 

5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie 

trwania semestru, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane 

wówczas od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, bez możliwości wyrównania za 

poprzednie miesiące. 

 

§ 6 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wejdzie w życie z dniem 1 października 2012 r. 

 

1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora ASP zaopiniowany 

przez Komisję Programową Studiów Doktoranckich. 

 

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne  

osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalna wysokość stypendium oraz wzór wniosku 

o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz 

innych osiągnięć  doktoranta  poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób 

udokumentowania tych osiągnięć. 

 

§ 7 



 
 

Tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz wydawania administracyjnych 

decyzji 

 

1. Pomoc materialną wymienioną w § 1 ust. 3 pkt. 1- 4 przyznaje Kierownik Studiów 

Doktoranckich w porozumieniu Samorządem Doktorantów. 

 

2. Od decyzji Kierownika Studiów Doktoranckich, o której mowa w ust.1, doktorantowi 

przysługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich. 

 

3. Na pisemny wniosek Samorządu Doktorantów – Kierownik Studiów Doktoranckich 

przekazuje uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Komisji Stypendialnej Doktorantów, 

Rektor przekazuje swoje uprawnienia, o których mowa w ust.2, Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej Doktorantów.  

3.1.   W razie przekazania uprawnień doktorantowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji 

Stypendialnej Doktorantów, składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich. 

 

4. Komisję Stypendialną Doktorantów powołuje Kierownik Studiów Doktoranckich 

spośród doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników ASP, 

przy czym doktoranci powinni stanowić większość składu komisji.   

 

5. Rektor powołuje 3-osobową Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów,  

w składzie: doktorant studiów stacjonarnych, doktorant studiów niestacjonarnych oraz 

pracownik ASP.  

 

6. Decyzje Komisji Stypendialnych Doktorantów dotyczące świadczeń pomocy 

materialnej zapadają bezwzględną większością głosów członków Komisji. 

 

7. Decyzje administracyjne wydawane przez Komisję Stypendialną Doktorantów  

i Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów podpisuje przewodniczący 

właściwej Komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący. 

 

8. Decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń są 

sporządzane przez Sekretariat Studiów Doktoranckich i doręczane za potwierdzeniem 

odbioru lub wysyłane pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany przez 

doktoranta we wniosku.  

 

9. Za przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania przez właściwą 

Komisję decyzji administracyjnych, o których mowa w punktach 7 i 8, oraz listy 

rankingowej doktorantów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie stypendium dla 

najlepszych doktorantów, odpowiedzialny jest Sekretariat Studiów Doktoranckich. 

Kopie decyzji przechowuje się w teczkach akt osobowych doktorantów.  

 

10. Decyzja wydana przez Rektora/przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów 

jest ostateczna. Od decyzji tej doktorantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do 



 
 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora poprzez sekretariat 

Rektoratu. 

 

11. Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, Nr 153, 

poz.1270 z późn. zm). 

 

§ 8 

Przepisy końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 

1365 z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 

84 poz. 455), przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 

98, poz. 1071, z późn. zm.). 

 

2. Rozporządzenia wykonawcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do ustawy, jeśli 

zmienią postanowienia dotychczas obowiązujących rozporządzeń, będą wprowadzane 

aneksami do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 

 

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów   Rektor 

(-) mgr Elżbieta Pamuła     (-) prof. Adam Wsiołkowski 


