
1 

 

                                       KOMUNIKAT 
Prorektora ds. Edukacji PŁ 

z dnia 12.05.2016 r. 

w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 

 

1. Komunikat opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą 

oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 

r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 558) ma charakter informacyjny na potrzeby doktorantów starających się o 

stypendium doktoranckie w PŁ. 

2. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium 

doktoranckie, zwane dalej stypendium. 

1) Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być 

przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Warunek uzyskania "bardzo dobrego wyniku postępowania 

rekrutacyjnego" określa Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej - Zasady przyjęć 

na studia trzeciego stopnia w Politechnice Łódzkiej obowiązująca w procesie 

rekrutacji doktoranta. 

2) Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów 

doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:  

a)   terminowo realizuje program studiów doktoranckich;  

b)   wykazuje się zaangażowaniem w: 

-  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 

- realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną 

uczelni albo jednostkę naukową; 

c)   w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie 

stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w 

przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 

3. Stypendium przyznawane jest przez Rektora PŁ po zaopiniowaniu wniosków przez 

doktoranckie komisje stypendialne jednostek organizacyjnych. Wydziałowe 

doktoranckie komisje stypendialne (zwane dalej Komisjami) powołuje Rektor PŁ. 

4. W skład ww. Komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących 

pracę w jednostce organizacyjnej uczelni w tym kierownik studiów doktoranckich, 

oraz przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu 

doktorantów. 

5. Harmonogram składania wniosków doktorantów o przyznanie stypendium w danym 

roku akademickim ogłasza właściwy Prorektor nie później niż 30 dni przed 

rozpoczęciem roku akademickiego. 

6. Stypendium doktoranckie wynosi 1500 zł z zastrzeżeniem możliwości zmiany 

wysokości ww. stypendium w kolejnym roku akademickim lub w wyniku  zmiany 

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego na podstawie 

przepisów o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

7. Stypendium przyznawane jest na rok studiów, maksymalnie na okres 12 miesięcy – 

dla studiów doktoranckich rozpoczynających się w semestrze zimowym w miesiącach 
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październik - wrzesień, dla studiów doktoranckich rozpoczynających się w semestrze 

letnim w miesiącach marzec - luty. 

8. Stypendium jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: 

1)  świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 

o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy; 

2)  środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy; 

3)  stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy; 

4)  stypendium za wybitne osiągnięcia, w których mowa w: 

   a) art. 199 ust. 1 pkt. 5 ustawy; 

   b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 

96, poz.618, z późn. zm.); 

   c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 

96, poz.619, z późn. zm.); 

5)  stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.). 

9. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor PŁ może 

przyznać stypendium doktoranckie w tym okresie na pisemny wniosek doktoranta 

poparty pozytywną opinią kierownika studiów doktoranckich oraz kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjne Uczelni prowadzącej studia doktoranckie. 

Wniosek taki podlega również opiniowaniu przez Komisję. 

10. Doktorant traci prawo do stypendium w przypadku: 

1) uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia; 

2)   rezygnacji z otrzymywania stypendium; - zgodnie z załącznikiem 1; 

3)   skreślenia z listy doktorantów (w tym rezygnacji ze studiów); 

4)   otrzymania kary dyscyplinarnej-zawieszenia prawa do otrzymania stypendium    

      doktoranckiego. 

11. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, 

zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.  Wstrzymanie wypłaty 

następuje na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni 

prowadzącej studia doktoranckie, kierowany do Rektora, zgodny z załącznikiem 2, 

przekazany w terminie umożliwiającym prawidłowe wstrzymanie świadczenia. 

12. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia 

w terminie krótszym niż określony w programie studiów oraz uzyskał wyróżniającą 

ocenę rozprawy doktorskiej, a Komisja Przewodu Doktorskiego wystąpiła z 

wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej, za okres pozostały do terminu 

ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium oraz liczby 

miesięcy, o które został skrócony okres studiów, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.  

O powyższym fakcie należy niezwłocznie powiadomić Rektora (dziekanat przekazuje 

kopię wniosku o wyróżnienie pracy doktorskiej). 

13. Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek doktoranta (zgodny z załącznikami 

3A, 3B do niniejszego dokumentu) złożony do kierownika studiów doktoranckich 

danego wydziału, w terminach określonych w harmonogramie ogłaszanym przez                             

właściwego Prorektora. 

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym stypendium przyznawane jest 

od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. 

14. W przypadku, gdy wniosek o stypendium został złożony i przyjęty, ale jest 

niekompletny, kierownik studiów doktoranckich wzywa doktoranta do uzupełnienia 

wniosku o stypendium w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
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spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wzór Wezwania zawiera 

załącznik 4. 

15. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin rozpatrzenia wniosku zależny 

jest od stopnia poprawności złożonego wniosku, możliwości zorganizowania 

posiedzenia Komisji oraz innych  opóźnień spowodowanych z winy doktoranta albo                    

z przyczyn niezależnych od Uczelni. Przewodniczący Komisji niezwłocznie 

przekazuje listy rekomendacji do Działu Spraw Studenckich zgodnie z załącznikiem  

5.  

16. Od decyzji Rektora w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z załącznikiem 6, 

złożony nie później niż 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniosek złożony po 

terminie skutkuje wydaniem postanowienia o uchybieniu terminu do jego wniesienia. 

17. Od decyzji ostatecznej przysługuje doktorantowi skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. 

18. Obcokrajowcy, podejmujący studia doktoranckie i odbywający kształcenie na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą starać się o stypendium 

doktoranckie. 

19. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować studia 

doktoranckie i odbywać kształcenie zgodnie z art. 43 ust. 2 i 5.a ustawy: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się, 

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej  

      Polskiej, 

4) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 

127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z późn. zm.), 

6) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich  

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – (Norwegia, Szwajcaria, 

Liechtenstein, Islandia – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego 

pobytu, 

a także: 

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – (Norwegia, Szwajcaria, 

Liechtenstein, Islandia – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej mający status pracownika migrującego i członkowie ich 

rodzin, 

9) cudzoziemcy legitymujący się ważna Kartą Polaka, którzy podjęli studia w trybie 

i na zasadach przewidzianych dla kandydatów z polskim obywatelstwem. 

20. Nie mają prawa do świadczeń stypendialnych wypłacanych z dotacji budżetowych,  

w tym do stypendium doktoranckiego, cudzoziemcy niewymienieni w pkt 19, którzy 

podjęli kształcenie na podstawie: 

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach; 

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego 

ministra wskazanego w art. 33 ust 2 ustawy; 
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4) decyzji Rektora Politechniki Łódzkiej. 

21. Traci moc komunikat Prorektora ds. Edukacji z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie 

przyznawania stypendiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik 1 – Wzór wniosku doktoranta o rezygnację ze stypendium doktoranckiego 

2. Załącznik 2 –  Wzór dokumentu z dziekanatu o wstrzymanie stypendium doktoranckiego 

3. Załączniki 3A,3B - Wzory wniosków o przyznanie stypendium 

4. Załącznik 4 – Wzór wezwania do uzupełnienia braków 

5. Załącznik 5 – Wzór list rankingowych 

6. Załącznik 6 – Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

 

 

Prorektor ds. Edukacji 

Politechniki Łódzkiej 


