
  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 70 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 14 marca 2022 r. 

 

zmieniająca decyzję nr 189/2020 w sprawie uruchomienia Programu Stypendium Plus na PW 

w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia 

badawcza” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku  

z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką Warszawską 

ustala się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Programu Stypendium Plus na PW, stanowiącym załącznik do decyzji  

nr 189/2020 Rektora PW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie uruchomienia Programu 

Stypendium Plus na PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa 

doskonałości-uczelnia badawcza” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Stypendium Plus przyznawane jest na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 7 

z wyjątkiem doktorantów zrekrutowanych w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/2020, którym Stypendium Plus w pierwszym roku kształcenia przyznawane 

jest na okres od października 2020 r. do lutego 2021 r.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w ciągu 14 dni od dnia wpisania 

doktoranta na listę przyjętych lub w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia nowego 

semestru w przypadku rejestracji doktoranta na kolejny rok kształcenia,  

z zastrzeżeniem ust. 6.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 5, okres 

przyznawanego stypendium ulega skróceniu i rozpoczyna się od kolejnego miesiąca 

po miesiącu, w którym złożono wniosek. Złożony wniosek nie może być 

aktualizowany w zakresie spełniania kryterium naukowego.”; 

2) w § 3 w ust. 3 tabela otrzymuje brzmienie: 

       ” 

Rekrutacja/rejestracja 

na rok kształcenia  

Spełnione  

kryterium naukowe 

Niespełnione 

kryterium naukowe 

1 1000 zł 500 zł 

2 1200 zł 700 zł 

3 700 zł 200 zł 

4 800 zł 300 zł 

„ 

§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do doktorantów, którzy zostali 

wpisani na listę przyjętych lub zarejestrowali się na kolejny rok kształcenia, począwszy  

od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.  

 

  REKTOR  

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba   


