
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 5 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie podziału dotacji podmiotowej na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów 

doktoranckich z budżetu państwa w Politechnice Warszawskiej 

  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z art. 238 ust. 2 pkt 2 oraz 

art. 286 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Środki uzyskane z dotacji podmiotowej na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów 

doktoranckich z budżetu państwa dzieli się pomiędzy wydziały z zachowaniem następujących 

zasad: 

1) zwiększone stypendium  zostanie przyznane najlepszym doktorantom wyłonionych  

na wydziałach;  

2) łączna liczba przyznanych w PW zwiększonych stypendiów dla poszczególnych lat 

studiów doktoranckich nie może przekroczyć ogólnej liczby 30% doktorantów  

na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

§ 2  

1. Dotacja podmiotowa na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich 

z budżetu państwa przyznana PW z budżetu państwa jest dzielona pomiędzy wydziały PW 

prowadzące stacjonarne studia doktoranckie proporcjonalnie do liczby uczestników 

studiów doktoranckich na danym wydziale wykazanej w sprawozdawczości dla Głównego 

Urzędu Statystycznego, przy czym część dotacji pozostaje w dyspozycji Rektora jako 

rezerwa. 

2. Dotacja projakościowa na zwiększenie stypendiów doktoranckich jest przyznawana 

wydziałowi w odrębnych pulach stanowiących wielokrotności kwoty 833 zł 

z przeznaczeniem dla najlepszych doktorantów, stanowiących co najwyżej jedną trzecią 

doktorantów każdej z grup, które odpowiadają poszczególnym latom studiów 

doktoranckich, zwanych dalej „Grupami doktorantów”. 

3. Niewykorzystana w całości pula dotacji na zwiększenie stypendiów doktoranckich  

na wydziale dla danej Grupy doktorantów, przekazywana jest do rezerwy Rektora. 

4. Część dotacji na zwiększenie stypendiów doktoranckich stanowiąca rezerwę i pozostająca 

w dyspozycji Rektora jest, na wniosek kierownika studiów doktoranckich, przyznawana 

na zwiększenie wysokości przyznanych świadczeń, bądź ich liczby, z zachowaniem zasad 

określonych w § 1 pkt 2. 

§ 3 

1. Podziału dotacji na zwiększenie stypendiów doktoranckich pomiędzy poszczególne 

wydziały oraz Grupy doktorantów, z uwzględnieniem rezerwy Rektora, dokonuje się  

na podstawie algorytmu podziału dotacji podmiotowej z budżetu państwa przyznanej 

Politechnice Warszawskiej na finansowanie zwiększenia stypendiów doktoranckich 

zatwierdzonego przez prorektora ds. nauki, po zaopiniowaniu przez Radę Doktorantów. 



 

2. Na podstawie algorytmu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się wstępnego podziału 

dotacji na zwiększenie stypendiów doktoranckich,  który po zaopiniowaniu przez Radę 

Doktorantów i zatwierdzeniu przez prorektora ds. nauki stanowi podstawę do wstępnego 

rozpatrzenia wniosku doktoranta o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, 

złożonego na podstawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów 

doktoranckich Politechniki Warszawskiej.  

3. Podział właściwy dotacji na zwiększenie stypendiów doktoranckich nastąpi po wpłynięciu 

pierwszej transzy dotacji w danym roku wraz z informacją o sposobie jej wydatkowania  

i rozliczania. 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 40/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca  2012 r. 

w sprawie podziału podmiotowej dotacji na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów 

doktoranckich z budżetu państwa w Politechnice Warszawskiej.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                         REKTOR 

 

 

                                          prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


