
Zarządzenie nr 28 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,  

którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 

Na podstawie art. 23 w związku z 93–95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w porozumieniu z Samorządem Doktorantów, 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 

2019/2020, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 85 Rektora ZUT z dnia 17 października 

2019 r., z późn. zm., wprowadza się zmiany: 

1) w § 3 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Pracownik zajmujący się świadczeniami stypendialnymi weryfikuje w systemie POL-on 

dane podane przez doktoranta we wniosku o przyznanie świadczenia: o studiach 

doktoranckich podjętych, odbywanych lub ukończonych w innych 

dyscyplinach/uczelniach, także dotyczące kształcenia w kilku dyscyplinach.”; 

2) w § 4:  

a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–e w brzmieniu: 

„7a. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wymienione w § 2 ust. 1, 

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez doktoranta.”; 

„7b. Do okresu, o którym mowa w ust. 7a, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez doktoranta 

semestry na studiach doktoranckich (na ZUT lub w innej uczelni); W przypadku 

kształcenia się na kilku dyscyplinach studiów doktoranckich semestry odbywane 

równocześnie traktuje się jako jeden semestr.”; 

„7c. Przepisy ust. 6, 7, 7a i 7b stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy kształcili się 

lub uzyskali stopień doktora za granicą.”; 



„7d. Doktorant ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium Rektora albo otrzymujący takie świadczenie, 

niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę 

prawa do świadczenia na podstawie ust. 7, 7a – 7c oraz w § 8 ust. 8.”; 

„7e. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, wygasa z ostatnim 

dniem miesiąca, w którym doktorant utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania 

stopnia doktora, o którym mowa w § 7, został skreślony z listy doktorantów 

w dyscyplinie, w której otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa 

w § 4 ust. 7a i 7b oraz w § 8 ust. 8.”, 

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Doktorant, który ukończy studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony 

w Regulaminie studiów doktoranckich, zostanie skreślony z listy doktorantów, 

lub gdy upłynął okres, o którym mowa w § 4 ust. 7a i 7b oraz w § 8 ust. 8, traci prawo 

do świadczeń stypendialnych z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło 

to zdarzenie.”; 

3) w § 8: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na czas trwania ważności 

orzeczenia, o którym mowa w ust. 3, od miesiąca złożenia wniosku, nie dłużej 

niż do końca września, z wyłączeniem miesięcy: lipca i sierpnia.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów doktoranckich 

lub po uzyskaniu stopnia doktora, świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 

przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy § 4 ust. 7a i 7b stosuje się 

odpowiednio.”; 

4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

5) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022 r. 

W zastępstwie Rektora 

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski 

prorektor ds. nauki  



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 28 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2022 r 

Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna*  

Wydział  ...................................................  

Oświadczenie 

doktoranta 

o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednej dyscyplinie naukowej 

Nazwisko  ............................................................  imię/imiona  ...........................................................................  

Nr albumu  .......................................................... , dyscyplina naukowa  .............................................................  

Studia doktoranckie, rok studiów  ...................... , semestr studiów  ................................... , studia stacjonarne 

Oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie świadczenia w innej dyscyplinie 

naukowej*: 

a) stypendium socjalnego 

b) stypendium dla osób niepełnosprawnych 

c) stypendium Rektora  

d) zapomogi 

Wskazanie przez doktoranta dyscypliny naukowej:  

– wyżej wymienione świadczenie/świadczenia deklaruję się pobierać na dyscyplinie naukowej  

 ................................................................................................................................................................ 

na Wydziale  ...........................................................................................................................................  

Oświadczam, iż jest mi wiadome, że: 

● Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) doktorant kształcący się 

równocześnie w kilku dyscyplinach naukowych może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium 

dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora i stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia tylko w jednej, wskazanej przez doktoranta dyscyplinie naukowej; 

● Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.478, z późn. zm.) łączny okres przez który przysługują: 

stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium Rektora, wynosi 

12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez doktoranta. Do okresu, o którym mowa powyżej, 

wlicza się wszystkie rozpoczęte przez doktoranta semestry na studiach doktoranckich  

(na ZUT lub w innej uczelni).  



W przypadku kształcenia na kilku dyscyplinach studiów doktoranckich, semestry odbywane 

równocześnie traktuje się jako jeden semestr. Wyżej wymienione świadczenia nie przysługują 

doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora, jeżeli ponownie podejmuje studia doktoranckie. 

Dotyczy to również stopni naukowych uzyskanych za granicą.   

● Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w przypadku gdy niepełnosprawność 

powstała w trakcie studiów doktoranckich lub po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, świadczenie 

przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy § 4 ust. 7a i ust. 7b Regulaminu świadczeń 

dla uczestników studiów doktoranckich ZUT, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020 stosuje się odpowiednio. 

podpis doktoranta  ........................................................  

  

 

* właściwe zaznaczyć 



Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 28 Rektora ZUT z dnia 24 lutego 2022 r 

Oświadczenie  

do celów stypendialnych o dochodzie  

niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

(w roku akademickim 20 ......  /20  .... ) 

I Dane doktoranta  

Nazwisko  ....................................................................  imię/imiona  ...............................................................................  

nr albumu  ................................  kierunek  ......................................................................................................................  

Studia doktoranckie, rok studiów  ..................  semestr studiów  .................. , studia stacjonarne 

Adres stałego zamieszkania:  ...........................................................................................................................................  

Adres zamieszkania w czasie studiów: ............................................................................................................................  

Adres mailowy  ...........................................................  telefon kontaktowy  ...................................................................  

II  Oświadczenie w postępowaniu o świadczenie stypendialne w roku akademickim 20  ....  /20  ......  

W roku podatkowym  .............  ja i członkowie mojej rodziny (proszę podkreślić właściwe punkty): 

a) nie osiągnęli dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

(art. 3 pkt1 lit c ustawy o świadczeniach rodzinnych)** 

b) osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 1 

lit c ustawy o świadczeniach rodzinnych** 

 w wysokości  ...........................  zł  ........  gr z tytułu gospodarstwa rolnego (pow. gospodarstwa w ha 

przeliczeniowych  .................... ); 

 w wysokości  ...........................  zł  ...........  gr z tytułu: 

1) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

2) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych 

w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 

3) świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 

i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym 

w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,  

4) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

5) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką 

lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

6) emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 

1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

7) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 

oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku 

z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane 

z zagranicy, 

8) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych, 



9) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej 

pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, 

organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, 

w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz 

podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

10) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości 

odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych 

dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej 

na podstawie ustawy - Kodeks pracy, 

11) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek 

wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie 

zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia 

aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, 

celnikom, i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

12) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone 

za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 

13) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne 

14) alimenty na rzecz dzieci, 

15) stypendia doktoranckie i habilitacyjne, 

16) stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym 

przyznane uczniom lub studentom, 

17) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby 

wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

18) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku 

oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

19) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie - Karta Nauczyciela, 

20) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

21) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji 

i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe", 

22) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa 

węgła kamiennego w latach 2003–2006, 

23) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 

24) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 



25) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone 

za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 

26) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, oraz w przepisach o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, 

27) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej, 

28) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów 

29) pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, 

30) kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

31) świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 

opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 

i 1220),  

32) świadczenia rodzicielskie, 

33) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

34) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. 

35) przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte: 

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, 

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, 

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania 

określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o podatku dochodowym albo ustawie 

o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 

w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, 

w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, 

z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44 ustawy o podatku dochodowym, 

36) przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte: 

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, 

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, 

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania 

określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o podatku dochodowym albo ustawie 

o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

–  który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea 

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna 

prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej 

na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących 

się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny 

zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44–48 ustawy o podatku dochodowym, 



37) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, 

z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym oraz z pozarolniczej 

działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, 

art. 30c albo art. 30ca ustawy o podatku dochodowym albo ustawie o zryczałtowanym podatku 

dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika 

po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu 

uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: 

a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 

c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, 

d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

e) świadczenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym, 

f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa ustawie 

z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Do dochodu nie wlicza się: 

1) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce; 

2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów 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; 

3) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915); 

4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, 

z późn. zm.). 

Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (ustawa o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.).

 
** właściwe zaznaczyć 

* niepotrzebne skreślić  

miejscowość, data i podpis wnioskodawcy  .............................................................................  
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