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R E ~tT c R p~T Zarządzenie nr Rl0210/115/12
76-200SŁUPSK u: f\a~ Westerplatte64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

t8\ 598Ą O~ 930, fax 598405935 z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o pomoc materialną
oraz zasad przyznawania zapomóg w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie art.174 ust. 2 i art. 199 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca
2005 r. (t.j.: Dz.U.2012.572) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5
października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z
2011 r. nr 225 poz. 1351) oraz regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej doktorantom
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zarządzam, co stepuje:

§1
Ustala się następujące wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o pomoc
materialną oraz zasady przyznawania zapomóg:

I. Stypendia socjalne

DOCHOD (w PLN) KWOTA STYPENDIUM (w PLN)
0-150,50 500

150,51 - 300,50 400
300,51 - 450,50 300
450,51 - 600,50 250
600,51 - 782,60 200

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

KWOTA STYPENDIUM (w zł)

DS.l lub obiekt inny niż dom DS.3 i 4 lub obiekt inny niż
DOCHÓD (w zł) dom studenckie, w którymstudencki, w którym czynsz czynsz jest wyższy niż 265jest niższy lub równy 265 zł zł

0-150,50 700 750
150,51 - 300,50 600 650
300,51 - 450,50 460 500
450,51 - 600,50 410 450
600,51 - 782,60 360 400

Ustala się na rok akademicki 201212013 średni koszt utrzymania miejsca w Domu Studenta w
wysokości 250 złotych.

Uzgodnione z Przewodniczącym Samorządu Doktorantów
Mariusz Domański
dnia 06.12.2012 r.



III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

STOPIEŃ NIEPELNOSPRA WNOŚCI KWOTA STYPENDIUM (w zł)
Znaczny stopień niepełnosprawności 300
Umiarkowany lub lekki stopień

150niepełnosprawności

IV. Zapomogi

1. Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej.

2. Wnioski o zapomogę rozpatrywane będą indywidualnie dla każdego wnioskodawcy przez
Doktorancką Komisję Stypendialną.

3. Minimalną kwotę jednorazowej zapomogi ustala się w wysokości 50 zł.
4. Maksymalną kwotę jednorazowej zapomogi ustala się w wysokości 1000 zł.

Świadczenia wymienione w punktach I, II, III, IV mogą być wypłacane do wysokości
wydzielonych na ten cel środków. W przypadku, gdy przyznane świadczenia przekroczą
przeznaczone środki, ich wysokość zostanie proporcjonalnie skorygowana.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


