
 

WZÓR 
 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 

REKTOR 

 

PRD/SD/          /2017       Wrocław, dnia …………… 

 

                                                                  

                                                                  

                                                                   

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 200 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 12 - § 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 558) oraz Regulaminu przyznawania stypendiów 

doktoranckich (ZW 70/2017 z dnia 7.06.2017), po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez 

Doktorancką Komisję Stypendialną Wydziału …………………………………..…………….. 

wniosków doktorantów o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz po przekazaniu przez 

Doktorancką Komisję Stypendialną listy doktorantów, w tym rekomendowanych do 

przyznania stypendium, 

 

nie przyznaje się 

 

panu/pani mgr inż. …………………………………………………………………………… 

doktorantowi ….. roku studiów doktoranckich na Wydziale ………………………………… 

……………… stypendium doktoranckiego. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 

(zgodnie z przepisem art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w 

szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na 

których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i 

mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z 

przytoczeniem przepisów prawa; w przygotowanym uzasadnieniu pomocniczo można 

wykorzystać poniższe zapisy) 

 

(PRZYKŁADOWE) 

 

(Na podstawie oceny złożonego wniosku, dokonanej zgodnie z Regulaminem przyznawania 

stypendiów doktoranckich (ZW …./……), uwzględniając liczby doktorantów na 

poszczególnych latach studiów doktoranckich oraz będących w okresie przedłużenia 

odbywania studiów doktoranckich określone przez Radę Wydziału (uchwałą nr  …/…/…… z 

dnia …………) zgodnie z art. 195a ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 



 

WZÓR 
 

wyższym,  którym przyznaje się stypendium doktoranckie, Doktorancka Komisja Stypendialna 

Wydziału nie rekomendowała Doktoranta do przyznania stypendium doktoranckiego w roku 

akademickim 2017/2018. Wobec powyższego stypendium doktoranckiego nie przyznano.) 

 

Pouczenie: 

Decyzja jest ostateczna, jednakże na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), strona niezadowolona z decyzji może 

zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

 

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania od powyższej decyzji w trakcie biegu terminu do wniesienia 

odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 
                                             

     (podpis doktoranta) 

 

Otrzymują: 

1. Prof. …………………………………….., Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale 

………………………………………. 

2. Prof. ……………………………………., opiekun naukowy 

3. a/a 

 

 

 

 


