
Załącznik do zarządzenia nr 40 /2010  
Rektora PW z dnia 9 lipca 2010 r.  

 
„załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38 

Rektora PW z dnia 27 sierpnia 2007 r.  
- tekst jednolity   

 
Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych 

studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej 
 
 

§ 1 
 
1. Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik studiów doktoranckich, zwany dalej 

doktorantem, który prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach praktyk zawodowych oraz 
badania naukowe ważne ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań. 

 

2. Stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta. 
 

3. Wniosek składa się do kierownika studiów doktoranckich, w terminie przez niego 
wyznaczonym. 

 

4. Kierownik studiów po zaopiniowaniu wniosków, przekazuje je do zaopiniowania przez 
dziekana. Następnie kierownik studiów, za pośrednictwem Działu ds. Studiów, 
przekazuje wnioski do Rektora. 

 

5. Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego podawane są 
przez dziekana do wiadomości publicznej najpóźniej na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

6. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 
 

a. ocenę merytoryczną kandydata, dokonaną przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej  - w przypadku nowo przyjętych uczestników studiów doktoranckich, 

b. wyniki studiów doktoranckich, potwierdzone przez kierownika studiów doktoranckich  
- w przypadku doktorantów, którzy ukończyli co najmniej jeden rok tych studiów, 

c. ocenę wywiązywania się doktoranta z jego obowiązków, w szczególności z 
powierzonych mu zajęć dydaktycznych, dokonaną przez opiekuna naukowego lub 
promotora, 

d. oświadczenie kandydata lub doktoranta o wymiarze czasu pracy lub o prowadzonej 
działalności gospodarczej i wysokości dochodów uzyskiwanych z tych tytułów. 

 

7. Sprawdzenia wniosków stypendialnych pod względem spełniania wszystkich wymogów 
formalnych dokonuje Dział ds. Studiów. 

 

8. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być przekazany do Rektora nie później niż 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania go przez kierownika studiów. 

 
§ 2 

 
1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres jednego roku lub jednego semestru z 

zastrzeżeniem ust. 6. 
 



2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz 
wysokości podejmuje Rektor. 

 

3. Minimalne stypendium nie może być niższe niż 60 % minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli 
akademickich. 

 

4. Maksymalna wysokość stypendium na poszczególnych latach studiów doktoranckich 
określana jest co roku zarządzeniem Rektora. 

 

5. Łączny czas pobierania stypendium w całym okresie studiów nie może przekraczać 4 lat, 
z zastrzeżeniem ust. 6. 

 

6. W trakcie urlopu macierzyńskiego doktorantce przysługuje stypendium, o ile pobierała je 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop. W przypadku przedłużenia studiów 
doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyńskiego wynikającego z odrębnych 
przepisów, doktorantka może otrzymywać stypendium doktoranckie w tym czasie. 

 

7. Stypendia doktoranckie są przyznawane ze środków wydziału prowadzącego studia 
doktoranckie. 

 
§ 3 

 
1. Rektor, na wniosek dziekana, wstrzymuje wypłacanie stypendium w odniesieniu do 

doktoranta, który wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż jeden miesiąc. 
 

2. (uchylony). 
 

3. Wstrzymanie wypłacania stypendium w przypadku określonym w ust. 1 następuje na 
czas pobytu za granicą. 

 

4. Doktorant ma obowiązek poinformowania kierownika studiów o okoliczności 
wpływającej na decyzję o wstrzymaniu wypłacania stypendium, określonej w ust. 1. 

 
§ 4 

 
Przepisy zarządzenia dotyczące wydziału i dziekana stosuje się odpowiednio do kolegium i 
dyrektora kolegium. 
 

 


