
ZARZĄDZENIE Nr 67/14/15 

Rektora Politechniki Śląskiej 

z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na 

Politechnice Śląskiej 
 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów 

doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2014.1480), zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadza się jako obowiązujący „Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich na Politechnice Śląskiej”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie Nr 59/12/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku z późn. zm. w sprawie 

Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  

od dnia 1 października 2015 roku. 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

R, RO, RW, RD, RA, AK, 

wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni   

URSD. 



Załącznik do Zarz. Nr 67/14/15 

 

REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH  

NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich zwanych dalej 

„doktorantami”. 

2. Stypendia doktoranckie, zwane dalej „stypendia” przyznawane są w trzech kategoriach 

oznaczonych odpowiednio jako kategorie: I, II i III, w zróżnicowanej wysokości.  

3. Wysokość stypendiów w poszczególnych kategoriach ustala Rektor.  

4. Stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta.  

5. Stypendium jest przyznawane maksymalnie na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia  

1 października danego roku akademickiego. 

6. Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta. Wzór wniosku o przyznanie stypendium 

stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium, jego wysokości i okresie pobierania podejmuje Rektor 

na wniosek doktoranta zaopiniowany przez wydziałową komisję doktorancką zwaną dalej 

„komisją”.  

2. Komisja powoływana jest przez Rektora na każdym wydziale, który prowadzi studia 

doktoranckie.  

3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących pracę  

na wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo 

stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami 

doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

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

w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji 

oraz przedstawiciel doktorantów będący członkiem rady wydziału.  

4.   Do zadań komisji należy: 

a) sporządzenie do każdego ze złożonych wniosków opinii według wzoru określonego  

w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

b) sporządzenie w oparciu o zawarte we wniosku informacje oraz na podstawie 

dołączonej dokumentacji listy doktorantów, którzy złożyli wniosek o stypendium wraz 

z proponowaną kategorią stypendium. 

 

§ 3 

1. Stypendium może być przyznane doktorantowi studiów stacjonarnych, który terminowo 

realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem  

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji 

badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.  

2. Stypendium może otrzymać doktorant, który prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze 90 

godzin w danym roku akademickim. 

3. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Stypendium na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku  

o przyznanie stypendium doktoranckiego: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1375921:part=a21(a)&full=1


1) uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem 

studiów doktoranckich; 

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

5. Przyznaje się następujące kategorie stypendium: 

1) na pierwszym roku – stypendium kategorii I; 

2) na drugim i trzecim roku: 

a) stypendium kategorii I: dla doktoranta, który nie ma udokumentowanego dorobku 

naukowego i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego, 

b) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek 

naukowy i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego, 

c) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek 

naukowy i ma wszczęty przewód doktorski; 

3) na czwartym roku: 

a) stypendium kategorii II: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek 

naukowy i nie ma wszczętego przewodu doktorskiego, 

b) stypendium kategorii III: dla doktoranta, który ma udokumentowany dorobek 

naukowy i ma wszczęty przewód doktorski. 

6. Zmiana kategorii stypendium może nastąpić wyłącznie z początkiem kolejnego roku 

akademickiego. 

7. W razie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w trybie, 

o którym mowa w § 14 Regulaminu studiów doktoranckich z dnia 30 marca 2015 roku 

doktorant może otrzymywać wyłącznie stypendium kategorii I, po spełnieniu wymogów 

określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

§ 4 

1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 6 wraz z załącznikami, doktorant składa do 

kierownika studiów doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 

każdego roku.  

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich - protokół z postępowania 

kwalifikacyjnego,   

2) na pozostałych latach studiów doktoranckich: 

a) udokumentowany dorobek naukowo-badawczy, w tym: wykaz publikacji, 

potwierdzenie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, potwierdzenie 

udziału w realizacji projektów badawczych i grantów, udzielone patenty, 

zgłoszenia patentowe, 

b) zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego, 

c) potwierdzenie osiągnięć dydaktycznych na podstawie udokumentowanych 

hospitacji zajęć,  

d) zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem 

studiów,  

e) opinię opiekuna naukowego / promotora.  

3. Komisja, po zaopiniowaniu wniosków, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje Rektorowi listy doktorantów, których rekomenduje do przyznania stypendium 

wraz z proponowaną kategorią stypendium oraz kompletną dokumentacją.   

 

§ 5 

1. Stypendium wypłacane jest pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca przelewem na 

rachunek bankowy, za wyjątkiem stypendium za miesiąc październik, które jest 

wypłacane najpóźniej pierwszego roboczego dnia listopada łącznie ze stypendium 

należnym za miesiąc listopad. Stypendium wypłacane jest również w okresie 

usprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej chorobą, odpowiadającej okresowi 



wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego, urlopem macierzyńskim lub opieką nad 

dzieckiem. 

2. W przypadku skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach doktoranta, wypłatę 

stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym decyzja stała się ostateczna.  

3. Doktorant, który obronił pracę doktorską, przed zakończeniem okresu, na który zostało 

przyznane stypendium, zachowuje prawo do jego pobierania, nie dłużej jednak niż do 

końca miesiąca, w którym rada wydziału nada mu stopień naukowy doktora.  

4. Doktorantowi otrzymującemu stypendium, który ukończył studia w terminie krótszym niż 

4 lata oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do 

terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe  

w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium 

doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 

doktoranckich, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy. 

5. Stypendium jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: 

1)   świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o 

których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym, 

2)   środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

3)   stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

4)   stypendium za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w: 

a)  art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, 

b)  art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 

96, poz. 618, z późn. zm.), 

c)  art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 

96, poz. 619, z późn. zm.), 

5)   stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rektor. 

 

 

 

 

 

dnia: 22 czerwca 2015 roku ZATWIERDZAM 
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Załącznik Nr 1 do Zarz. Nr 67/14/15 

DATA WPŁYWU: ............................ 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: ........................ 

REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ  
 

WNIOSEK  

o przyznanie stypendium doktoranckiego 

na pierwszym roku studiów 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………. 

Wydział: …….…………………………………………………………………………………….. 

Dyscyplina: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego na I roku studiów doktoranckich  

w roku akademickim 20........./20….... . 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich na Politechnice Śląskiej. 
 

...................... , dnia …………………  …………….….......................  
 (podpis doktoranta) 

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO  

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

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

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

...................... , dnia ……………………  .................................................... 
 (podpis opiekuna naukowego) 

 

WYNIK POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PODSTAWIE PROTOKOŁU  

 potwierdzony przez kierownika studiów doktoranckich   
  
 ............................................................ 
 (podpis  kierownika studiów doktoranckich) 

 

DEKLARACJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI O ZAPEWNIENIU WYMAGANEGO 

OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNEGO W LICZBIE 90 GODZIN 

 NA ROK AKADEMICKI 20..../20...  
– zgodnie z § 3 ust.2 Regulaminu 

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

 

 (data, podpis kierownika jednostki) 
*niepotrzebne skreślić 

OPINIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ 

 

Proponuje się     przyznać/nie przyznać*     stypendium doktoranckie   kategorii    I  
Podpisy komisji: 

przewodniczący: .................................................  

członkowie: ........................................................  

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

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

*niepotrzebne skreślić 

Gliwice, dnia ................................... 

 



Załącznik Nr 2 do Zarz. 67/14/15 

1 

 

 

DATA WPŁYWU: ............................ 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: ......................................... 

 

REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ  

WNIOSEK  

 o przyznanie stypendium doktoranckiego  

na drugim i kolejnym roku studiów 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………. 

Wydział: …………………………………………………………………………………………………. 

Dyscyplina: ……………………………………………………………………………………………… 

Rok studiów doktoranckich, na którym doktorant ubiega się o przyznanie stypendium: ………… 

Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego kategorii .…...  

na  okres  od 1.10.20….r. do …..…... 20…. r. /rok akademicki 20........./20…... ** 

OPIS POSTĘPÓW W PRACY NAUKOWEJ UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH 

 

1. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich: .............  

2. Data otwarcia przewodu doktorskiego: ................................................................................... 

3. Wykaz publikacji: (wymienić publikacje z informacją wskazującą jednoznacznie na moment wydania wydrukowane - dotyczy 

roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie) 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4. Odbyte staże naukowe: (wymienić staże z podaniem okresu pobytu, instytucja, kraj/miasto  - dotyczy roku akademickiego 

poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie) 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

**wpisać rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium doktoranckie albo daty 

wynikające z decyzji o przedłużeniu studiów doktoranckich (np. urlop macierzyński) 
 

 

 

 

 

OPINIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ 

 

Proponuje się przyznać/nie przyznać* stypendium doktoranckie kategorii  I /II /III* 

Stwierdza się:  

 

 komplet dokumentów/brak kompletu dokumentów* 

 poprawność informacji zawartych we wniosku 

Podpisy komisji: 

przewodniczący: .................................................  

członkowie: ........................................................  
........................................................  

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

 

Gliwice, dnia ................................... 
*niepotrzebne skreślić 
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5. Czynne uczestnictwo w konferencjach, zjazdach, sympozjach: (nazwa konferencji, miejsce i termin, 

temat wystąpienia oraz informację o charakterze udziału (referat/poster/bierny uczestnik - dotyczy roku akademickiego 
poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie ) 

 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6. Udział w projektach badawczych, grantach, patenty itp.: (opisać rodzaj badań, nazwa projektu/grantu 

badawczego, data rozpoczęcia i planowana data zakończenia projektu, data uzyskania patentu, data przyjęcia zgłoszenia patentowego 

dotyczy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który można przyznać stypendium doktoranckie) 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

7. Praktyki zawodowe (działalność dydaktyczna):
 
 

 liczba godzin i rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych (liczba przeprowadzonych 

godzin w poprzedzającym roku akademickim, na który można przyznać stypendium doktoranckie, 

rodzaj prowadzonych zajęć (wykład/ćwiczenia/laboratorium/projekt) potwierdzone przez promotora):  

 ……………………………………………………………………............................. 

 hospitacja zajęć (kopia protokołu hospitacji zajęć) 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów 

doktoranckich na Politechnice Śląskiej, 

 świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji oraz 

odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 
- podane przeze mnie we wniosku dane, są zgodne ze stanem faktycznym, 

- przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z 

prawdą, a załączone kopie dokumentów są zgodne z oryginałami.  

...................... , dnia …………………  …………….….......................  
 (podpis doktoranta) 

 

OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA* DOTYCZĄCA POSTĘPÓW  

W PRACY NAUKOWEJ I PRZYGOTOWANIU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  

W PORZEDNIM ROKU AKADEMICKIM  

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

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

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

...................... , dnia ……………………  ................................................................ 
 (podpis opiekuna naukowego/promotora*) 

 

 

 

DEKLARACJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI O ZAPEWNIENIU WYMAGANEGO 

OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNEGO W LICZBIE 90 GODZIN  

NA ROK AKADEMICKI 20..../20...  
– zgodnie z § 3 ust.2 regulaminu 

 

 

 

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

 (data, podpis kierownika jednostki) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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