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ZARZĄDZENIE NR 37 
z dnia 2 lipca 2013 r.  

 

w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Radą 

Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1 – Postanowienia ogólne 

 
1. Pomoc materialna przyznawana jest z funduszu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów, zwanego dalej FPM, tworzonego przez Szkołę Główną Handlową 

w Warszawie, zwaną dalej SGH, zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  

zwanej dalej Ustawą. 
 

2. Pomoc materialną może otrzymać uczestnik stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 

doktoranckich, który spełnia warunki określone w Ustawie i w niniejszym zarządzeniu. 

3. Zarządzenie dotyczy także doktorantów cudzoziemców z zachowaniem zasad 

określonych w art. 43 Ustawy. 

4. Przyznając doktorantom SGH pomoc materialną, należy przestrzegać zasad równości 

dostępu do świadczeń pomocy materialnej oraz jawności działań, przy zachowaniu 

ochrony danych osobowych. 

 

 



5. Poniższe określenia rozumie się w następujący sposób: 

1) kolegium – oznacza podstawową jednostkę organizacyjną w SGH, w której są 

prowadzone studia doktoranckie; 

2) dziekan – oznacza kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w SGH; 

3) organ przyznający świadczenia – oznacza odpowiednio dziekana albo kolegialną 

komisję stypendialną bądź Rektora, albo Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. 

Doktorantów; 

4) kolegialna komisja stypendialna – oznacza składającą się z doktorantów 

i pracowników Uczelni komisję powołaną przez dziekana, na wniosek właściwego 

organu Samorządu Doktorantów SGH, do przyznawania pomocy materialnej; 

5) Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów – oznacza składającą się 

z doktorantów i pracowników Uczelni komisję powołaną przez Rektora na wniosek 

właściwego organu Samorządu Doktorantów SGH, do przyznawania pomocy 

materialnej; 

6) wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej – oznacza wniosek 

o przyznanie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych 

doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 

6. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków FPM w formie: 
 

1) stypendium socjalnego; 

2) zapomogi; 

3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

– zwanych dalej świadczeniami pomocy materialnej. 

7. Doktorant może także ubiegać się na podstawie odrębnych przepisów o przyznanie 

miejsca w domu studenta. 

8. Doktorant będący jednocześnie studentem jednego lub kilku kierunków studiów 

pierwszego lub drugiego stopnia może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium 

specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych 

doktorantów oraz (przyznawane na podstawie odrębnych przepisów) stypendium 

ministra za wybitne osiągnięcia, według złożonego na piśmie wyboru: albo tylko na 

jednych studiach doktoranckich, albo tylko na jednym, wybranym kierunku studiów 

pierwszego stopnia, albo tylko na jednym, wybranym kierunku studiów drugiego 

stopnia.  

 



9. Doktorant ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy organ przyznający 

świadczenia o każdej zmianie danych, szczególnie dotyczących sytuacji finansowej, 

objętych wnioskiem o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Brak takiej informacji 

będzie traktowany jak złożenie nieprawdziwego dokumentu lub fałszywego 

oświadczenia, co może powodować wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych lub 

karnych.  

10. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej, o których mowa  

w ust. 6 pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu, nie może być wyższa niż 90% najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu 

nauczycieli akademickich. 

11. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 3 i 4 niniejszego 

paragrafu przyznawane są na okres wyrażony liczbą miesięcy lub na okres roku 

akademickiego, tj. na okres 10 miesięcy. 

12. Świadczenie pomocy materialnej, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu 

może być przyznawane z przyczyn losowych określonych w § 3 ust. 1 nie więcej niż 

raz z każdej przyczyny, jednak łącznie nie częściej niż dwa razy w roku akademickim. 

13. Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów SGH ustala wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium 

socjalne. Jednakże wysokość dochodu, ustalona przez Rektora, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r,. poz. 182) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, 

z późn. zm.). 

14. Wysokość świadczeń pomocy materialnej określa (na podstawie projektu podziału 

środków z FPM przygotowanego przez Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. 

Doktorantów) Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów SGH                 

w trakcie podziału, czyli rozdysponowywania środków z FPM na poszczególne 

świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów.  

15. Podział środków z FPM dokonywany jest na początku każdego roku akademickiego 

na podstawie liczby doktorantów spełniających kryteria do otrzymania świadczeń 

pomocy materialnej według list, o których mowa w § 2 ust. 12, § 4 ust. 4 i 5 oraz § 5 

ust. 8 zarządzenia oraz na podstawie danych o liczbie i łącznej kwocie zapomóg za 

ubiegły rok akademicki, z zachowaniem co najmniej 5% środków z FPM 



przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów, jako rezerwy na 

sfinansowanie świadczeń przyznanych w trybie odwoławczym.  

16. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc z dołu, 

z zastrzeżeniem, że stypendia za miesiące październik i listopad wypłaca się 

najpóźniej w grudniu, bez odsetek. Za miesiące sierpień i wrzesień świadczenia 

pomocy materialnej nie przysługują. 

17. Organ przyznający świadczenie podejmuje decyzję o zawieszeniu wypłaty danego 

świadczenia pomocy materialnej w przypadku wszczęcia przeciwko doktorantowi 

postępowania karnego lub dyscyplinarnego, związanego z podaniem we wniosku 

o przyznanie świadczeń pomocy materialnej nieprawdziwych danych, do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. Prawomocne skazanie lub ukaranie 

doktoranta stanowi podstawę do wznowienia postępowania w sprawie przyznania 

świadczenia. 

18. W przypadku uniewinnienia doktoranta lub umorzenia postępowania, o którym mowa 

w ust. 17, właściwy organ przyznający świadczenia podejmuje decyzję o wznowieniu 

wypłaty świadczenia, z wyrównaniem za miesiące, w których wypłata świadczenia 

była zawieszona. 

19. Doktorant traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, w przypadku: 
 

1) wcześniejszego ukończenia studiów doktoranckich – od następnego miesiąca po 

nadaniu stopnia naukowego doktora przez radę kolegium; 

2) zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej – od następnego miesiąca po wydaniu orzeczenia; 

3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 

20. Doktorant skierowany na studia do innych uczelni w kraju i za granicą może 

otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, o ile spełnia wszystkie 

warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń.  

21. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane przelewem na konto bankowe 

podane przez doktoranta we wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 

 

§ 2 – Stypendium socjalne 

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

materialnej. 



2. Doktorant studiów stacjonarnych, jeśli spełnia warunki konieczne do otrzymania 

stypendium socjalnego, może otrzymać je w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkania w domu studenta albo w obiekcie innym niż dom studenta, jeżeli 

codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub 

w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Dodatkowo może on otrzymać stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości także z tytułu zamieszkania z niepracującym 

małżonkiem lub dzieckiem w domu studenta albo w obiekcie innym niż dom studenta. 

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 z roku podatkowego 

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

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

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 r. o podatku rolnym (tekst jedn. 

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. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.  

Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) z uwzględnieniem ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu oraz 

z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

1) dochodów, o których mowa w ust. 6 pkt 3 niniejszego paragrafu, jeżeli doktorant jest 

samodzielny finansowo; 

2) świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 6 zarządzenia oraz 

przyznawanego na podstawie odrębnych przepisów stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia; 

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do 

tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572, z późn. zm.); 

5) świadczeń przyznawanych studentom: 

a) przez jednostki samorządu terytorialnego jako pomoc materialną, 

b) przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani 

samorządowymi osobami prawnymi jako stypendia za wyniki w nauce; 

6) świadczeń przyznawanych doktorantom:  

a) przez jednostki samorządu terytorialnego jako pomoc materialną,  

b) w formie stypendium doktoranckiego. 

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 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; 

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego 

z rodzicami bądź jednym z nich. 

9. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 

do zarządzenia, doktorant dołącza: 

1) kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość doktoranta ubiegającego się o 

świadczenie pomocy materialnej (kserokopia dowodu osobistego oraz legitymacji 

doktoranta); 

2) w przypadku posiadania przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny 

na utrzymaniu dziecka niepełnoletniego – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; 

3) w przypadku posiadania przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny 

na utrzymaniu dziecka pobierającego naukę do 26 roku życia – zaświadczenie 

szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, bądź zaświadczenie 

szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej; 

4) w przypadku posiadania przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny 

na utrzymaniu dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności; 

5) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 

doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny w przypadku dochodów 

podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

b) oświadczenie doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o uzyskanych 

dochodach podatnika, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia, w 

tym o dochodach podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz 

o wysokości uzyskiwanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu, 

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub innego właściwego 

urzędu) lub oświadczenie doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny 

o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) w przypadku dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków 

jego rodziny z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego 

organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa 

rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni; 



6) stosowną dokumentację potwierdzającą okoliczności mające wpływ na prawo do 

pobierania świadczeń pomocy materialnej w zakresie określonym w wykazie 

dokumentacji do obliczania dochodu w rodzinie doktoranta stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

10. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy 

materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione 

w załączniku nr 1 do zarządzenia, właściwy organ przyznający świadczenia może 

domagać się przedłożenia takiego dokumentu. 

11. Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny doktoranta określa załącznik nr 2 do 

zarządzenia. 

12. Listy doktorantów ubiegających się o stypendium socjalne sporządza właściwy organ 

przyznający świadczenia. Listy sporządza się osobno dla każdej edycji studiów 

doktoranckich. Wzór listy z dochodami ubiegających się o stypendium socjalne 

doktorantów określa załącznik nr 8 do zarządzenia. 

 

§ 3 – Zapomoga 

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

przyczyn nieprzewidywalnych, niezależnych od woli człowieka i niemożliwych do 

uniknięcia mimo zachowania należytej staranności, znalazł się przejściowo – w roku 

akademickim, w którym ubiega się o przyznanie tego świadczenia – w trudnej sytuacji 

materialnej. 

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

zapomogi zalicza się zdarzenia wynikające z przyczyn losowych znacząco wpływające 

na pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta, w tym takie jak: kradzież, pożar, 

powódź, ciężka choroba doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć 

najbliższego członka rodziny. 

3. Wniosek o przyznanie zapomogi, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia, 

składa się w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia określonego w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

4. Zdarzenia stanowiące podstawę ubiegania się o zapomogę należy udokumentować. 

5. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do zapomogi 

wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż dołączonym do wniosku o przyznanie 

zapomogi, właściwy organ przyznający świadczenia może domagać się przedłożenia 

takiego dokumentu. 



§ 4 – Stypendium dla najlepszych doktorantów 

 
1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który: 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich osiągnął bardzo dobre wyniki 

w postępowaniu rekrutacyjnym i złożył wniosek o przyznanie stypendium dla 

najlepszych doktorantów, zgodnie z zarządzeniem;  

2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich w roku akademickim 

poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem 

studiów doktoranckich, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy 

doktorskiej, 

c) podczas studiów doktoranckich wykazał się szczególnym zaangażowaniem 

w pracy dydaktycznej, 

d) zaliczył terminowo rok studiów, 

e) złożył wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zgodnie z 

zarządzeniem. 

2. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać maksymalnie 30% 

doktorantów danej edycji studiów doktoranckich wyłonionych zgodnie z ust. 3–8 

niniejszego paragrafu oraz spełniających wymogi określone w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Liczbę doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych 

doktorantów oblicza się na podstawie: list doktorantów danej edycji, list rankingowych 

oraz przedziału procentowego doktorantów określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Listę doktorantów danej edycji sporządza kierownik lub sekretarz studiów 

doktoranckich i przekazuje ją Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów albo 

Rektorowi wraz ze złożonymi wnioskami o przyznanie stypendium dla najlepszych 

doktorantów. Lista doktorantów danej edycji obejmuje wszystkich doktorantów, którzy 

zostali wpisani na bieżący rok akademicki, jako uczestnicy studiów doktoranckich tej 

edycji. Wzór listy doktorantów danej edycji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

zarządzenia. 

5. Listę rankingową na podstawie złożonych wniosków o przyznanie stypendium dla 

najlepszych doktorantów sporządza Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. 

Doktorantów albo Rektor, zgodnie z systemem punktacji uwzględniającym warunki 



określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. Listy sporządza się osobno dla każdej edycji 

studiów doktoranckich. Wzór listy rankingowej wraz z systemem punktacji określa 

załącznik nr 10 do zarządzenia. 

6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów stanowi załącznik 

nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 5 – Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawny ch 

 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant 

z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu 

dołączonym do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, którego 

wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od 

stopnia niepełnosprawności. 

3. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do 

samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach 

i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 

4. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

5. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 

1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach 



i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 

6. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są 

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (lub inne organy określone 

we właściwych przepisach), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (lub organy określone we właściwych przepisach). 

7. Jeżeli w trakcie semestru wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

a aktualne orzeczenie nie zostanie dostarczone właściwemu organowi do końca 

miesiąca, w którym wygasa ważność orzeczenia, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu 

ważności orzeczenia. 

8. Listy doktorantów ubiegających się o stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych sporządza właściwy organ przyznający świadczenia. Listy 

sporządza się osobno dla każdej edycji studiów doktoranckich. Wzór listy doktorantów 

ubiegających się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych określa 

załącznik nr 11 do zarządzenia. 

 

§ 6 – Tryb wydawania decyzji oraz organizacja i fun kcjonowanie komisji 

stypendialnych 

 
1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1, 2 i 4, są 

przyznawane na wniosek doktoranta przez właściwego dziekana albo przez właściwą 

kolegialną komisję stypendialną. 

2. Świadczenie pomocy materialnej, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 3, jest przyznawane 

na wniosek doktoranta przez Rektora albo przez Odwoławczą Komisję Stypendialną 

ds. Doktorantów. 

3. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant składa do 

właściwego organu przyznającego świadczenia za pośrednictwem sekretarza danej 

edycji studiów doktoranckich w terminie do drugiego piątku października każdego roku 

akademickiego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. Wniosek o przyznanie stypendium 

socjalnego w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej albo wniosek o przyznanie 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w przypadku wydania orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności można złożyć po upływie terminu określonego w zdaniu 

poprzednim. 



4. Jeżeli wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej nie czyni zadość 

wymaganiom określonym w niniejszym zarządzeniu lub w innych przepisach prawa, to 

sekretarz danej edycji studiów doktoranckich najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia 

otrzymania wniosku pisemnie wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 

dni z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania.  

5. Sekretarz danej edycji studiów doktoranckich najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia 

upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przekazuje 

wszystkie złożone wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej organowi 

przyznającemu świadczenia. Organ ten na podstawie otrzymanych wniosków 

niezwłocznie przygotowuje i przekazuje Zarządowi Samorządu Doktorantów SGH 

poprzez Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. Doktorantów wszelkie dokumenty 

konieczne do rozdysponowania środków z FPM na poszczególne świadczenia pomocy 

materialnej dla doktorantów, o czym mowa w § 1 ust. 14 i 15 niniejszego zarządzenia. 

6. Organ przyznający świadczenia rozpatruje wniosek o przyznanie świadczeń pomocy 

materialnej w terminie 21 dni od ich otrzymania.  

7. Decyzje organu I instancji (decyzja dziekana albo kolegialnej komisji stypendialnej) są 

doręczane doktorantowi na piśmie (według jego wyboru) za pośrednictwem 

właściwego sekretarza danej edycji studiów doktoranckich za potwierdzeniem odbioru 

albo pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny wskazany przez 

doktoranta we wniosku.  

8. Decyzje organu II instancji (decyzja Rektora albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

ds. Doktorantów) są doręczane doktorantowi na piśmie za pośrednictwem poczty za 

potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny wskazany przez doktoranta we 

wniosku.  

9. Od decyzji organu I instancji w postępowaniu w sprawie stypendium socjalnego, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przysługuje 

odwołanie do organu II instancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

10. Od decyzji organu I instancji w postępowaniu w sprawie stypendium dla najlepszych 

doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania decyzji. 

11. Odwołania oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się za pośrednictwem 

sekretarza danej edycji studiów doktoranckich, który przekazuje je w terminie 3 dni do 

organu I instancji. Wszystkie wpływające odwołania powinny zawierać decyzję wydaną 



przez organ I instancji. Odwołania, po rozpatrzeniu przez organ II instancji, 

przekazywane są do właściwego sekretarza danej edycji studiów doktoranckich w celu 

odnotowania sprawy. 

12. Decyzja Rektora albo Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów w II instancji 

jest ostateczna. Doktorantowi przysługuje prawo wniesienia skargi na decyzję do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora albo Odwoławczej 

Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów. Skargę składa się za pośrednictwem 

sekretarza danej edycji studiów doktoranckich. 

13. Na pisemny wniosek właściwego organu Samorządu Doktorantów SGH odpowiednio 

dziekan lub Rektor przekazuje swoje uprawnienia do przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej kolegialnej komisji stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. 

Doktorantów. 

14. Kolegialną komisję stypendialną powołuje dziekan, a Odwoławczą Komisję 

Stypendialną ds. Doktorantów powołuje Rektor, odpowiednio spośród pracowników 

Uczelni i doktorantów delegowanych przez właściwy organ Samorządu Doktorantów 

SGH, przy czym doktoranci powinni stanowić większość składu każdej z komisji.  

15. W skład kolegialnej komisji stypendialnej wchodzą co najmniej dwaj doktoranci będący 

uczestnikami stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych 

przez dane kolegium oraz co najmniej jeden pracownik Uczelni. Kolegialna komisja 

stypendialna składa się z co najmniej trzech członków, jednak nie więcej niż z pięciu. 

Na przewodniczącego kolegialnej komisji stypendialnej powoływany jest doktorant, a 

na wiceprzewodniczącego pracownik Uczelni. 

16. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów wchodzą dwaj doktoranci 

będący uczestnikami stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz 

jeden pracownik uczelni. Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów składa 

się z trzech członków, przy czym na przewodniczącego Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej ds. Doktorantów powoływany jest doktorant, a na wiceprzewodniczącego 

pracownik Uczelni. 

17. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio dziekan lub Rektor, po uzgodnieniu 

z właściwym organem Samorządu Doktorantów SGH, może odwołać członka 

kolegialnej komisji stypendialnej bądź Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. 

Doktorantów lub cały jej skład. 

18. Nadzór nad działalnością kolegialnej komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji 



Stypendialnej ds. Doktorantów sprawują odpowiednio dziekan lub Rektor. 

19. Decyzje kolegialnej komisji stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. 

Doktorantów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 składu komisji. 

20. Od udziału w pracach komisji nad przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej 

wyłączone zostają osoby wskazane w art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. 

zm.). 

21. Decyzje wydawane przez kolegialną komisję stypendialną oraz Odwoławczą Komisję 

Stypendialną ds. Doktorantów podpisują przewodniczący tych komisji lub działający 

z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. Upoważnienie takie powinno być 

sporządzone na piśmie. 

22. Organ przyznający świadczenia w ciągu 14 dni od powzięcia decyzji o przyznaniu 

świadczeń pomocy materialnej, sporządza na podstawie tych decyzji i przekazuje do 

Kwestury listy stanowiące podstawę do wypłaty kwot przyznanych świadczeń. Wzór 

listy stanowiącej podstawę do wypłaty kwot przyznanych świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów określa załącznik nr 12 do zarządzenia. 

23. Organ przyznający świadczenia jest zobowiązany bezzwłocznie, czyli najpóźniej 

w terminie 3 dni, poinformować Kwesturę o każdej zmianie w przekazanych 

uprzednio listach stanowiących podstawę do wypłaty świadczeń pomocy materialnej.  

24. Dziekan może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do wykonywania określonych 

w niniejszym paragrafie czynności sekretarza danej edycji studiów doktoranckich; 

upoważnienie jest skuteczne pod warunkiem poinformowania o tym fakcie prorektora 

właściwego ds. studiów doktoranckich i Zarządu Samorządu Doktorantów SGH. 

25. 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. Nr 

153, poz. 1270, z późn. zm.). 

 

 

 

 



§ 7 – Przepisy przej ściowe i ko ńcowe 

 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego zarządzenia stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 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.). 

3. Traci moc zarządzenie Rektora nr 27 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 

przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie, z zastrzeżeniem, iż powołane na jego podstawie kolegialne komisje 

stypendialne i Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Doktorantów pełnią swoje 

funkcje do czasu powołania tych komisji na podstawie niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

 

         R E K T O R 

 

 

       prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


