
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 93/2007 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 7 listopada 2007 r. 
 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim” 

 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U.  
z 2007 r., Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich  
w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący Załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do wprowadzenia i przestrzegania postano-
wień zawartych w Regulaminie, o którym mowa w § 1. 
 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw 
Nauczania. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik  
do zarządzenia Nr 93/2007  

 z dnia 7 listopada 2007 r. 
 

 
REGULAMIN 

przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Stypendia doktoranckie finansowane są w ramach środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 
z późniejszymi zmianami), będących w dyspozycji wydziałów.  
 

§ 2 
 
1. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który prowadzi zajęcia dydaktyczne 

w ramach praktyk zawodowych oraz badania naukowe ważne ze względu na rozwój 
Uczelni lub realizację jej celów i zadań. Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta 
według wzoru, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 
2. Doktorant, pobierający stypendium doktoranckie, może podejmować pracę zarobkową 

wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
 
3. Doktorant studiujący na dwóch kierunkach studiów doktoranckich w Uniwersytecie 

Wrocławskim, może otrzymać stypendium doktoranckie tylko na jednym kierunku 
studiów według własnego wyboru. 

 
§ 3 

 
1. Informację o przewidywanej ilości stypendiów doktoranckich dla doktorantów I roku na 

poszczególnych wydziałach należy podać wraz z warunkami rekrutacji. Ilość stypendiów 
ustala rada jednostki prowadzącej studia doktoranckie. 

 
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę wagę tematu badawczego 

podejmowanego przez doktoranta oraz potrzeby dydaktyczne wydziału sporządza listę 
kandydatów na doktorantów, których wnioski o stypendium doktoranckie uzyskają 
poparcie komisji. Informację dotyczącą poparcia komisji, kandydat otrzyma wraz 
z decyzją o przyjęciu na studia doktoranckie. 

 
3. W terminie trzech dni roboczych od dnia immatrykulacji i złożenia ślubowania doktoranci 

I roku składają kierownikowi studiów doktoranckich wnioski o przyznanie stypendium 
doktoranckiego. 

 
4. Kierownik studiów doktoranckich wszystkie wnioski o przyznanie stypendiów 

doktoranckich przekazuje, za pośrednictwem dziekana, Prorektorowi do spraw Nauczania, 
w terminie 14 dni od dnia określonego w ust. 3 i w § 9 ust. 1 Regulaminu, załączając listę 
doktorantów, których wnioski zaopiniował pozytywnie. 
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5. Prorektor do spraw Nauczania podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium 
doktoranckiego. Dział Nauczania przesyła decyzję Prorektora doktorantom ubiegającym 
się o stypendium doktoranckie. 

 
§ 4 

 
1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na czas trwania studiów określony w akcie 

o ich utworzeniu. 
 
2. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Prorektor do spraw 

Nauczania, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich i dziekana, może 
podjąć decyzję o odpowiednim przedłużeniu okresu pobierania stypendium 
doktoranckiego. 

 
3. Stypendium doktoranckie, z wyjątkiem pierwszej wypłaty świadczenia, wypłacane jest 

miesięcznie z góry. 
 
4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest w roku akademickim przez okres 12 

miesięcy od października do września, również w okresie niezdolności do uczestniczenia 
w studiach z powodu choroby, opieki nad dzieckiem, a także w trakcie przysługującej 
doktorantowi przerwy wypoczynkowej.  

 
5. Ostatnim miesiącem wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktorantów ostatniego roku 

studiów jest miesiąc, w którym doktoranci kończą czwarty rok studiów lub przedłużenie 
studiów doktoranckich na podstawie decyzji kierownika studiów doktoranckich. 

 
§ 5 

 
Wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% i wyższa niż 100% 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach 
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 
 

§ 6 
 
1. Prorektor do spraw Nauczania zmienia decyzję, o której mowa w § 3 ust. 5 i wstrzymuje 

wypłatę stypendium doktoranckiego w przypadku: 
 

1/ skreślenia z listy doktorantów, 
2/ rezygnacji ze studiów doktoranckich, 
3/ rezygnacji ze stypendium doktoranckiego, 
4/ uzyskania stopnia naukowego doktora, 
5/ podjęcia przez doktoranta pracy zarobkowej w wymiarze pełnego etatu, 
6/ zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem Komisji 

Dyscyplinarnej, 
7/ uzyskania przez doktoranta urlopu w czasie studiów, o którym mowa w § 2 ust. 5 

Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

2. Prorektor do spraw Nauczania może zmienić decyzję, o której mowa w § 3 ust. 5  
i wstrzymać wypłatę stypendium doktoranckiego w przypadku: 
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1/ niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1-3 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 
z późniejszymi zmianami), 

2/ długotrwałego (powyżej 1 miesiąca) pobytu stypendysty za granicą. 
  
3. Wypłatę stypendium doktoranckiego wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Prorektor do spraw Nauczania podjął decyzję, 
o której mowa w ust. 1 i 2. 

 
§ 7 

 
Doktorant jest zobowiązany do każdorazowego niezwłocznego informowania kierownika 
studiów doktoranckich, a ten Działu Nauczania o wystąpieniu przyczyn, o których mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 2-5 pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu 
pobranego stypendium doktoranckiego. 
 

§ 8 
 
1. Doktorantowi pobierającemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie 

krótszym, niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów, może zostać wypłacone 
jednorazowo stypendium w kwocie wynikającej z iloczynu wysokości pobieranego 
miesięcznego stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów 
doktoranckich, nie większej jednak niż sześć, pod warunkiem uznania jego rozprawy 
doktorskiej za wyróżniającą. 

 
2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje Prorektor do spraw Nauczania, na 

wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich i dziekana. 
 
 

II. Postanowienia  końcowe 
 

§ 9 
 

1. Doktoranci którzy otrzymali stypendium doktoranckie na jeden rok akademicki oraz 
doktoranci, którzy nie pobierali dotąd stypendium doktoranckiego mogą składać wnioski 
o te stypendia do dnia 10 września 2008 r. Wnioski należy złożyć u kierownika studiów 
doktoranckich. 

 
2. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Rektora. 
 
3. Wszelkie działania wynikające z niniejszego Regulaminu wykonuje z upoważnienia 

Rektora – Prorektor do spraw Nauczania. 
 
4. Decyzja Prorektora do spraw Nauczania w sprawie przyznania stypendium 

doktoranckiego jest ostateczna. Nie służy od niej odwołanie, jednakże na podstawie art. 
127 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strona niezadowolona z decyzji może 
zwrócić się do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 
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5. Nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji na wydziałach niezbędnej do 
przyznania stypendium doktoranckiego sprawuje dziekan. 

 
6. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 
z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 1, poz. 3) oraz Regulaminu studiów 
doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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Załącznik  
do Regulaminu  

 
 

........…………………………...............……………............                     ……….....………… dnia …….............…. 200…...... r. 
                (nazwisko i imię doktoranta) 
 
Nr albumu    ……………………………..…………….….. 
 
Rok studiów doktoranckich …………………….……….... 
 
……………………………………………………………... 
   (nazwa studiów doktoranckich) 
 
Forma studiów:  stacjonarne, niestacjonarne*            
 
…………………………………………………………….. 
                            (adres zamieszkania)           
 
…………………………………………………………….. 
                      (nr telefonu kontaktowego) 
 

                     J. M. Rektor 
                     Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 

WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 
 

 Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego.  
 Jednocześnie oświadczam, że nie ubiegam się o stypendium doktoranckie na innym 
kierunku studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim oraz nie wykonuję pracy 
zarobkowej w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy**. 
 Zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego informowania kierownika studiów 
doktoranckich o wystąpieniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 Regulaminu 
przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, pod 
rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranego stypendium 
doktoranckiego. 
  
                 …………………………………………... 
                      (czytelny podpis doktoranta) 

Opinia kierownika studiów  doktoranckich  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
                  

………....................……………………… 
               (podpis i pieczątka kierownika studiów doktoranckich) 

___________________________________________________________________________ 

*   niepotrzebne skreślić 

**  w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy dołączyć oświadczenie  o wymiarze czasu pracy i wysokości                              

      uzyskiwanych dochodów, w związku z wykonywaniem tej pracy 


