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Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej 

na dofinansowanie zadań projakościowych na stacjonarnych studiach doktoranckich  

w Politechnice Wrocławskiej 

 

 

§ 1 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych, zwane dalej „zwiększeniem stypendium doktoranckiego” przysługuje 

doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej, z uwzględnieniem 

zasady, że uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30 % 

najlepszych doktorantów Uczelni. 

2. Wysokość dotacji dla Uczelni oblicza się jako iloczyn liczby równej 30% najlepszych 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich danej uczelni (zaokrąglonej w dół do 

pełnych jednostek) oraz kwoty 10 000 zł. 

3. Dane niezbędne do ustalenia wysokości dotacji są przekazywane przez Uczelnię według 

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – w zakresie liczby 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. 

§ 2 

1. Rektor w Zarządzeniach Wewnętrznych określa: 

1) minimalne liczby doktorantów na wydziałach i poszczególnych latach studiów 

doktoranckich 1 – 4 oraz będących w okresie przedłużenia odbywania studiów 

doktoranckich, którym może zostać przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego, 

2) liczby rezerwy dziekana i rezerwę Rektora zwiększenia stypendium doktoranckiego, 

3) wysokości kwot zwiększenia stypendium doktoranckiego, 

dla danego roku akademickiego, a w przypadku gdy kwoty zwiększenia stypendium 

doktoranckiego nie są jednakowe we wszystkich miesiącach roku akademickiego, także dla 

poszczególnych miesięcy. 

2. Łączna liczba doktorantów, którym przyznaje się zwiększenie stypendium doktoranckiego  na 

poszczególnych latach studiów doktoranckich oraz będących w okresie przedłużenia 

odbywania studiów doktoranckich prowadzonych, na wydziałach Politechniki Wrocławskiej, 

nie może być większa od liczby, o której mowa w § 1 ust. 2. 

3. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł. 

§ 3 

Doktorant odbywający stacjonarne studia doktoranckie może złożyć wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego. Określony w załączniku nr 1 wniosek o przyznanie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego na dany rok akademicki składa się do kierownika 

studiów doktoranckich od dnia 1 października do dnia 12 października, a w przypadku gdy 12 

października jest dniem wolnym od pracy do następującego po nim pierwszego dnia 

roboczego. 

 

§ 4 

Wnioski rozpatruje doktorancka komisja stypendialna zwana dalej „komisją”, o której mowa 

w § 6. ust. 6 i ust. 7 Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej. 

 

§ 5 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego może być przyznane doktorantowi na 

poszczególnych latach studiów doktoranckich, w tym w trakcie przedłużenia studiów 
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doktoranckich, który w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 

zwiększenia stypendium wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej. 

2. Ocena osiągnięć doktoranta jest dokonywana zgodnie z załącznikiem nr 1, przy czym 

komisja ustala na każdy rok akademicki wagi dla poszczególnych kategorii oceny 

osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktoranta: dla wydziału, dla dyscypliny, dla 

poszczególnych lat studiów oraz dla okresu przedłużenia odbywania studiów doktoranckich, 

podając jednocześnie ich uzasadnienie zgodne ze specyfiką prowadzonych studiów 

doktoranckich.  

 

§ 6 

1. Komisja na podstawie sporządzonych list rankingowych, liczb zwiększeń stypendium 

doktoranckiego dla najlepszych doktorantów lat 1– 4 oraz będących w okresie 

przedłużenia odbywania studiów doktoranckich, a także liczby rezerwy dziekana 

określonych w Zarządzeniu Wewnętrznym, o którym mowa w § 2, przekazuje Rektorowi 

listy doktorantów lat 1– 4 oraz będących w okresie przedłużenia odbywania studiów 

doktoranckich, którzy złożyli wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego, ze 

wskazaniem doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium 

doktoranckiego. 

2. Liczby doktorantów lat 1– 4 oraz będących w okresie przedłużenia odbywania studiów 

doktoranckich rekomendowanych do zwiększenia stypendium doktoranckiego nie mogą 

być mniejsze od minimalnych liczb określonych w Zarządzeniu Wewnętrznym i mogą 

zostać zwiększone za zgodą dziekana z rezerwy dziekana, przy czym całkowita liczba 

doktorantów przedstawionych do zwiększenia stypendium doktoranckiego nie może być 

większa od sumy liczb określonych w Zarządzeniu Wewnętrznym dla doktorantów lat 1– 

4, będących w okresie przedłużenia odbywania studiów doktoranckich i liczby rezerwy 

dziekana.  

3. Na podstawie przekazanych list doktorantów Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu albo 

nieprzyznaniu poszczególnym doktorantom zwiększenie stypendium doktoranckiego.  

4. Przygotowane w formie pisemnej zgodnie z obowiązującym wzorem i podpisane przez 

Rektora decyzje są przekazywane doktorantom na zasadach przyjętych w Uczelni. Każda 

decyzja staje się prawomocna po jej skutecznym doręczeniu. 

5. Warunkiem wypłaty zwiększenia stypendium doktoranckiego jest odebranie przez doktoranta 

decyzji o jego przyznaniu.  

 

§ 7 

1. Decyzja Rektora jest ostateczna, jednakże na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu 

postępowania administracyjnego doktorant niezadowolony z decyzji może zwrócić się do 

Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie złożonego wniosku o przyznanie zwiększenia 

stypendium doktoranckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

2. Na podstawie przekazanych przez wydziały list doktorantów Dział Nauczania tworzy listę 

rankingową doktorantów, którzy zwrócili się do Rektora z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, ze wskazaniem 

doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z 

rezerwy Rektora w liczbie określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym. 

3. Przepisy § 6 ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
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§ 8 

Doktorantowi znajdującemu się w grupie 30% najlepszych doktorantów, któremu nie 

przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać przyznane środki finansowe w 

wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego. Kwota zwiększenia stypendium 

doktoranckiego staje się stypendium doktoranckim. 

 

§ 9 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na rok akademicki i 

przekazywane na rachunek bankowy doktoranta począwszy od października do września 

następnego roku przez okres 12 miesięcy, na początku każdego miesiąca, w terminach 

wypłat przyjętych  w Uczelni. Stypendia są wolne od podatku dochodowego od osób 

fizycznych.  

2. W przypadku przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego na okres krótszy niż 12 

miesięcy albo zaprzestania wypłacania doktorantowi zwiększenia stypendium 

doktoranckiego przed zakończeniem okresu 12 miesięcy doktorancka komisja stypendialna 

wskazuje kolejnego doktoranta z listy rankingowej, a w przypadku jego braku wyłania w 

trybie konkursowym innego doktoranta, któremu zgodnie z niniejszym regulaminem 

zostanie przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego od kolejnego miesiąca do 

zakończenia okresu 12 miesięcy 

§ 10 

W przypadku zaistnienia przyczyn, z powodu których przyznane zwiększenie stypendium 

doktoranckiego nie może być dłużej pobierane, Rektor na wniosek komisji może cofnąć 

przyznane zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz przyznać je od kolejnego miesiąca 

innemu doktorantowi.   

§ 11 

1. Kierownik studiów doktoranckich w terminie do dnia 15 czerwca ogłasza na stronie 

internetowej wydziału wagi dla poszczególnych kategorii oceny osiągnięć naukowych i 

dydaktycznych doktoranta, o których mowa w § 5 ust. 2, na kolejny rok akademicki. 

2. Prorektor ds. Nauczania ogłasza na stronie internetowej Studium Doktoranckiego 

harmonogram czynności przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na kolejny 

rok akademicki.  

3. Złożenie wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego po ustalonym w 

harmonogramie terminie skutkuje wydaniem postanowienia o odmowie rozpatrzenia 

wniosku. 


