Zarządzenie nr 145
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 września 2017 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.

Na podstawie art. 186 ust. 1, w związku z art. 199 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.) w porozumieniu z Uczelnianą
Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego zarządzam co następuje:
§1

W „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu
Śląskiego ze zmianami w zarządzeniach Rektora UŚ: nr 9 z dnia 16 lutego 2012 r., nr 100 z dnia
3 sierpnia 2012 r., nr 127 z dnia 19 września 2013 r., nr 162 z dnia 12 grudnia 2013 r., nr 138
z dnia 24 września 2014 r., nr 160 z dnia 17 października 2014 r., nr 38 z dnia 12 marca 2015 r.,
nr 139 z dnia 28 września 2015, nr 93 z dnia 21 września 2016 r. oraz nr 99 z dnia 29 września
2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt. 18 otrzymuje brzmienie:
„ 18. Gospodarstwo rolne – obszar gruntów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617, ze zm.), o łącznej
powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub
znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”,
2) w § 3
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od decyzji Dziekana/Prodziekana doktorantowi nie przysługuje odwołanie, jednakże
doktorant niezadowolony z decyzji może się zwrócić do Rektora z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy”.
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umotywowany wniosek, o którym mowa w ust. 3 doktorant składa za pośrednictwem
Dziekana w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji w sekretariacie studiów
doktoranckich.”
3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Stypendia, o których mowa w ust. 1 są przyznawane na semestr, bez konieczności
składania odrębnego wniosku w semestrze letnim, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1. Wysokość
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wszystkich świadczeń w każdym semestrze może ulec zmianie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1-5
oraz § 4 ust. 3.”
4) w § 6
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Stypendia: socjalne, dodatek mieszkaniowy, specjalne i stypendium dla najlepszych
doktorantów nie przysługują w przypadku przedłużenia doktorantowi okresu odbywania
studiów, o którym mowa w regulaminie studiów z wyjątkiem przypadku, gdy przedłużenie to
spowodowane jest czasową niezdolnością do odbywania tych studiów spowodowanych
chorobą doktoranta.”
b) ust. 8 i 9 uchyla się
5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej ulega zawieszeniu w razie
wymierzenia doktorantowi prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej kary
przewidzianej w art. 212 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r., poz.1842, ze zm.)”.

6) w § 8
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się
o stypendium socjalne, nie może być 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 2016 r., poz.930, ze 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 2016 r., poz.1518, ze zm.)”.
b) ust. 4 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz.2032, ze zm.).

7) w § 10
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 doktorant jest
zobowiązany złożyć załącznik nr 1E - zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do
stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego z zastrzeżeniem ust. 2.”
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. W przypadku, gdy wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do
otrzymania stypendium socjalnego ulegnie zmianie, doktorant otrzyma stypendium
w odpowiednio zmienionej wysokości lub traci prawo do jego uzyskania”.
8) w § 14 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„ 6. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub
4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990, ze zm.)”

9) w § 16 pkt. 1
a) Załącznik nr 1 B otrzymuje brzmienie:
„ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące doktoranta lub członków
jego rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości
przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w okresie
obliczeniowym ”,
b) dodaje się Załącznik nr 1E - zgłoszenie zmian mających wpływ na prawo do
stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego
10) załączniki nr 1, 1C, 1E, 2 ,3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 otrzymują brzmienie określone
odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Tekst jednolity „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego” stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego zarządzenia.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 października 2017 r.

REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
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