
Uchwala nr 165/XLVIIII2014 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 19 marca 2014 r. 

w sprawie zaopmlOwania zmlan do Regulaminu Wlasnego Funduszu Stypendialnego 
Politechniki Warszawskiej 

§ 1 

Senat Politechniki Warszawskiej dzialaj,!c na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z pOin. zm.), 

§ 13 Rozporz'!dzenia Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegolowych 

zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533) oraz § 124 

ust. 3 Statutu PW, pozytywnie opiniuje zmiany do Regulaminu Wlasnego Funduszu 

Stypendialnego Politechniki Warszawskiej w postaci zasad przyznawania i wyplacania 

stypendiow dla uczestnikow Programu Interdyscyplinamego Ksztalcenia Doktorantow 

w zakresie Technologii Rakietowych, stanowi,!cych zal'!cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 

~tJf)t(UWdQ 
mgr Beata Dobrzeniecka prof. d;-~~r 



zalilcznik do uchwaly nr 165/XLVIIII2014 Senatu PW z dnia 19.03.2014 r. 

Zasady przyznawania i wyplacania stypendi6w dla 

uczestnik6w Programu Interdyscyplinarnego Ksztalcenia Doktorant6w 


w zakresie Technologii Rakietowych 


1. 	Uczestnikom Programu Interdyscyplinamego Ksztalcenia Doktorant6w w zakresie 
Technologii Rakietowych, zwanego dalej "Programem IKD-TR" przysrnguje stypendium 
za czynne uczestnictwo w Programie IKD-TR, polegaj(}.ce na realizowaniu badan 
w ramach zespol6w prowadz,!cych prace w zakresie technologii rakietowych, dzialaj,!cych 
na poszczeg6lnych wydzialach PW, zgrupowanych w kilku miydzywydzialowych 
interdyscyplinamych zespolach tematycznych. 

2. 	Uczestnik Programu IKD-TR otrzymuje stypendium, kt6re jest przyznawane przez 
prorektora ds. studenckich i wyplacane przez okres 10 miesiycy w roku, z zastrzezeniem 
pkt 6. 

3. 	Wysokosc stypendium w kwocie brutto jest ustalana i oglaszana na kazdy rok, przez 
prorektora ds. studenckich w porozumieniu z Rad,! Programu IKD-TR. 

4. 	Stypendium bydzie wyplacane z Wlasnego Funduszu Stypendialnego na podstawie 
protokol6w z decyzjami, przekazywanych do Biura Sprawa Studenckich. 

5. 	Stypendium bydzie wyplacane z dorn do 10 dnia danego miesi,!ca za poprzedni miesi,!c 
na numer rachunku bankowego uczestnika Programu IKD-TR. 

6. 	W przypadku rezygnacji w formie pisemnej przez uczestnika z realizacji programu IKD
TR, Rada Programu IKD-TR informuje 0 tym niezwlocznie dziekana oraz prorektora 
ds. studenckich, kt6ry podejmuje decyzjy 0 wstrzymaniu wyplaty stypendium. 
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