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ZARZĄDZENIE Nr 73/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 czerwca 2012 r.  
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości 
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 200a i art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 22-25 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351) zarządza się,  
co następuje: 

 
§ 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości 

stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  
w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do wprowadzenia i przestrzegania postanowień 
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. 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 73/2012 
z dnia 20 czerwca 2012 r. 

 
Regulamin 

przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego 
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

  
§ 1 

 
W porozumieniu z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się 
Regulamin przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

§ 2 
 

1. Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o przyznanie 
zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim, zwanego dalej 
zwiększeniem stypendium. 
 

2. Zwiększenie stypendium przysługuje doktorantom znajdującym się w grupie 30% 
najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich,  
z uwzględnieniem zapisów, o którym mowa w § 3. 
 

3. Doktorantowi, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, można przyznać środki 
finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, z uwzględnieniem zapisu,  
o którym mowa w ust. 2. Zwiększenie to staje się stypendium doktoranckim. 
 

4. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium wynosi 800 złotych. 
 

 
§ 3 

 
1. Zwiększenie stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

2. Zwiększenie stypendium, na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, może być 
przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej  
i dydaktycznej w poprzednim roku studiów. 
 

3. Szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim  
i kolejnych latach studiów doktoranckich określa Rada Wydziału, z zachowaniem 
następujących zasad: 

1/ liczba doktorantów na poszczególnych latach, którym przyznano zwiększenie 

stypendium nie może przekraczać 30%; 

2/ liczbę zwiększeń stypendium doktoranckiego rozdziela się pomiędzy dyscypliny 

naukowe. 
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§ 4 
 

1. Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium składa wniosek do 
kierownika studiów doktoranckich, najpóźniej do  dnia 5 października, z zastrzeżeniem § 7 
ust. 1.  
Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium dla doktoranta pierwszego roku 
studiów doktoranckich stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium dla doktoranta drugiego i kolejnych 
lat studiów doktoranckich stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 

2. Wydziałowa Komisja Doktorancka po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie zwiększenia, 
sporządza listy rankingowe najlepszych doktorantów rekomendowanych do przyznania 
zwiększenia stypendium doktoranckiego, odrębnie dla każdego roku studiów 
doktoranckich, w formie papierowej i elektronicznej (w programie Excel lub 
równorzędnym) i przekazuje do Działu Nauczania w terminie do dnia 15 października. 

 
§ 5 

 
 Warunkiem przyznania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego jest 

otrzymanie środków na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich ze 
środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ciągu roku budżetowego oraz decyzja rektora o przyznaniu zwiększenia stypendium 
doktoranckiego ze środków budżetu państwa. 

 
§ 6 

 
1. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy w roku akademickim   

i wypłacane jest z góry, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.  
 

2. Doktorant traci prawo do przyznanego zwiększenia stypendium doktoranckiego  
w przypadku: 

1/ skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 
2/ rezygnacji ze studiów doktoranckich; 
3/ uzyskania stopnia naukowego doktora; 
4/ zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej; 
5/ ukończenia studiów doktoranckich; 
6/ zmiany formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną. 

 
3. Wypłatę zwiększenia w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-6 wstrzymuje się 

z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła przyczyna 
uzasadniająca utratę prawa do zwiększenia stypendium doktoranckiego, a w przypadku 
o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 – z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 
 

4. Doktorantowi otrzymującemu zwiększone stypendium doktoranckie lub tylko zwiększenie 
stypendium stające się stypendium doktoranckim, który ukończył studia doktoranckie  
w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał 
wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia 
studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn 
kwoty otrzymywanego miesięcznego zwiększenia stypendium  doktoranckiego oraz liczby 
miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 
sześć miesięcy. 
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§ 7 
 

1. W roku akademickim 2011/2012 wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium należy 
składać się w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.   
 

2. W roku akademickim 2011/2012 zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres od 
stycznia 2012 r. do września 2012 r. Wypłata zwiększenia nastąpi najpóźniej do końca 
roku akademickiego. 
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu 

 
Data złożenia wniosku           

 
Nazwisko i imię doktoranta ………………………..………………………  
 
Wydział  ...........................................................................................................................  
 
Nazwa studiów doktoranckich…………………………………………………………………………………………..…..……………  
 
Nr albumu  …….………………………. 
 
Rok I studiów doktoranckich    
 
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………….. 
 
Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………………………………….……… 
    
             
       J.M. Rektor 
             
       Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Wniosek  
o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 

…../ …… 
 
 Proszę o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w okresie od 
………….………………. do ………………………….. 
 Oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie zwiększenia wysokości 
stypendium doktoranckiego na innym kierunku studiów doktoranckich. 
 Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego informowania Kierownika 
studiów doktoranckich o wystąpieniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2-3 i 6 
Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim, pod 
rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranego zwiększenia wysokości 
stypendium doktoranckiego.   
 Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się 
z Regulaminem przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Wrocławski moich 
danych osobowych do celów stypendialnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926,  
z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do 
moich danych i ich aktualizacji. 
             
        …………………….………………………………... 
             
           (data i czytelny podpis Doktoranta) 
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Opinia Komisji w sprawie przyznania zwiększenia wysokości  

stypendium doktoranckiego 
Informacje potwierdzające spełnienie kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu 
przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim: 

 
1. Wynik postępowania rekrutacyjnego  ……………………….. 
2. Miejsce na liście rankingowej  ………….. 
 

Komisja pozytywnie/negatywnie* opiniuje wniosek o przyznanie zwiększenia 
wysokości stypendium doktoranckiego      
                      
            
       ……………………………………………………   

 (data i podpis Przewodniczącego Komisji) 
 

 

Decyzja Rektora 

 

 

Przyznaję / nie przyznaję* zwiększenie   wysokości  stypendium  doktoranckiego  

w wysokości ……………zł miesięcznie (słownie złotych:  ……………………………………………………………)

             

             

             ….....................………………………  

                (data i  podpis Rektora) 

__________________________ 

*   niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2  
do Regulaminu 

 
Data złożenia wniosku           

 
Nazwisko i imię doktoranta ………………………..………………………  
 
Wydział  ...........................................................................................................................  
 
Nazwa studiów doktoranckich…………………………………………………………………………………………..…..……………  
 
Nr albumu  …….………………………. 
 
Rok ……. studiów doktoranckich    
 
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
Nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………….. 
 
Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………………………………….………… 
        
             
       J.M. Rektor 
             
       Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Wniosek  

o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 
…../ …… 

 
 Proszę o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego w okresie od 
………….………………. do ………………………….. 
 Oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie zwiększenia wysokości 
stypendium doktoranckiego na innym kierunku studiów doktoranckich. 
 Jednocześnie zobowiązuję się do każdorazowego niezwłocznego informowania Kierownika 
studiów doktoranckich o wystąpieniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2-3 i 6 
Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim, pod 
rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu pobranego zwiększenia wysokości 
stypendium doktoranckiego.   
 Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się 
z Regulaminem przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Wrocławski moich 
danych osobowych do celów stypendialnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926,  
z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do 
moich danych i ich aktualizacji. 
             
        …………………….………………………………... 
             
           (data i czytelny podpis Doktoranta) 
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Opinia opiekuna naukowego albo promotora 

 
Osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej w poprzednim roku studiów: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………... 

             
                     (data i czytelny podpis opiekuna naukowego albo promotora) 

 
 
 

Opinia Komisji w sprawie przyznania zwiększenia wysokości stypendium 
doktoranckiego 

 
Informacje potwierdzające spełnienie kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu 
przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 
dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim:  
 

1. Osiągnięcia w pracy badawczej (tak/nie*) 
2. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej (tak/nie*) 
3. Miejsce na liście rankingowej  ………….. 
 

Komisja pozytywnie/negatywnie* opiniuje wniosek o przyznanie zwiększenia 
wysokości stypendium doktoranckiego       
                        
          …………………………………………………… 
                            (data i podpis Przewodniczącego Komisji) 

 

Decyzja Rektora 

 

Przyznaję / nie przyznaję* zwiększenie   wysokości   stypendium   doktoranckiego 

w wysokości ……………zł miesięcznie (słownie złotych:  …………………………………………………………..)

  

         ….....................………………………  

                (data i  podpis Rektora) 

__________________________ 

*   niepotrzebne skreślić 


