
 

 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 6 września 2018r.  

 

w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
 
 

Na podstawie § 32 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu UKSW - zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwane dalej „Zarządzeniem", określa zasady i tryb 

przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich. 

 

§ 2 

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej „doktorantem", może otrzymać 

stypendium doktoranckie, zwane dalej „stypendium", którego wysokość nie może być niższa 

niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w rozporządzeniu  

w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

 

§ 3 

1. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, 

który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane 

doktorantowi, który łącznie spełnia następujące kryteria: 

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; 

2) wykazuje się zaangażowaniem w: 

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych; 

b) albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez 

jednostkę organizacyjną uczelni; 

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. 



 

 

§ 4 

1. Decyzje o przyznaniu stypendium, wysokości określonej na okres 12 miesięcy, podejmuje 

Rektor, którego kompetencje na podstawie pisemnego upoważnienia, wykonują dziekani 

wydziałów, na których prowadzone są studia doktoranckie. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, podejmowane są po zaopiniowaniu wniosków przez 

wydziałowe komisje doktoranckie, zwane dalej „komisjami", powoływane przez Rektora. 

Na podstawie opinii komisji tworzona jest lista doktorantów rekomendowanych do 

przyznania stypendium, która zawiera dane doktoranta: imię i nazwisko, nr PESEL, rok 

studiów doktoranta. 

3. Komisje powołuje Rektor, w imieniu którego działają dziekani wydziałów, na których 

prowadzone są studia doktoranckie. 

4. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziale, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym 

kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego oraz 

przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ Samorządu Doktorantów. 

5. Szczegółowe zasady przyznawania punktacji na poszczególnych wydziałach, za spełnianie 

kryteriów, o których mowa w §3, stanowiące podstawę do utworzenia listy 

rekomendowanych doktorantów, określone zostały w załącznikach do niniejszego 

Regulaminu, wymienionych w § 10. 

§ 5 

1. Stypendium jest przyznawane na jeden rok akademicki (12 miesięcy) i jest wypłacane co 

miesiąc z góry, do dnia 10. każdego miesiąca. 

2. Zasady wypłacania stypendium, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą okresu, w którym 

rozpatrywane są wnioski. Po wydaniu pozytywnej decyzji, doktorantowi przysługuje 

stypendium za zaległy okres od dnia 1 października, bez odsetek. Zaległe stypendium 

wypłacane jest w terminie 7. dni od daty uprawomocnienia się decyzji. 

3. Terminy rozpatrywania wniosków przez poszczególne komisje są ustalane przez wydziały, 

na których prowadzone są studia doktoranckie. 

4. Doktorant może otrzymywać stypendium łącznie przez okres nie dłuższy niż określony              

w decyzji o utworzeniu studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania 

stopnia doktora, z zastrzeżeniem §15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696). 

 

§ 6 

1. Stypendium przyznawane jest na wniosek doktoranta. 



 

2. Wzory wniosków obowiązujących w poszczególnych wydziałach stanowią załączniki do 

niniejszego Regulaminu, o których mowa w § 10. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z wymaganymi dokumentami, składa się              

w sekretariacie studiów. 

4. Wnioski o stypendium należy złożyć w terminie od dnia 1 października do 31 października 

danego roku akademickiego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, 

chyba że zostanie przywrócony termin do złożenia wniosku, jeżeli uchybienie terminu 

nastąpiło bez winy doktoranta. W przypadku niekompletności złożonych dokumentów 

doktorant zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7. dni od wezwania. 

5. Kierownik studiów doktoranckich przekazuje wnioski do komisji w terminie określonym 

przez wydział, na którym prowadzone są studia doktoranckie. 

6. Podstawowe informacje o zasadach składania wniosków umieszcza się na stronach 

internetowych wydziałów. 

§ 7 

1. W przypadku doktorantów, którzy otrzymywali stypendium w poprzednich latach 

akademickich, nie są brane pod uwagę osiągnięcia, które były podstawą przyznania tego 

stypendium w latach wcześniejszych. 

2. Dane osiągnięcie podane we wniosku może być wykazane tylko raz. Jeśli Doktorant składa 

wniosek o stypendium również w innej jednostce, we wniosku mogą być wykazane 

wyłącznie te osiągnięcia, które są zgodne z dyscypliną studiów doktoranckich 

realizowanych w tej jednostce. 

3. Doktoranci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy wykazują wszystkie dotychczas 

zdobyte osiągnięcia od daty rozpoczęcia studiów doktoranckich. 

 

§ 8 

1. Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie stypendium, otrzymuje decyzję Rektora na 

piśmie. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia. W tym przypadku stosuje się 

odpowiednio §4 ust. 1. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od jej otrzymania przysługuje prawo 

złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzje podejmuje Rektor 

lub pisemnie upoważniona przez niego osoba. Decyzja może być poprzedzona ponowną 

opinią wniosku przez komisję. 

§ 9 

1. W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty 

stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja   

o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich, stała się ostateczna. 

2. W przypadku uzyskania stopnia doktora wypłata stypendium zostaje wstrzymana              

z pierwszym dniem miesiąca, w którym uchwała o nadaniu stopnia doktora została podjęta, 



 

z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego              

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Uchwała o nadaniu stopnia 

doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 

3. Decyzję o wstrzymaniu wypłacania stypendium podejmuje Rektor. W tym przypadku 

stosuje się odpowiednio § 4 ust. 1. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przysługuje 

prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym przypadku 

stosuje się odpowiednio § 8 ust. 2 zd. 2. 

 

§ 10 

Załączniki do niniejszego Zarządzenia stanowią następujące dokumenty: 

1) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów pierwszego 

roku studiów Wydziału Teologicznego UKSW - Załącznik Nr 1; 

2) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów na drugim               

i kolejnych latach studiów Wydziału Teologicznego UKSW - Załącznik Nr 2; 

3) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantowi I roku studiów 

doktoranckich Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW - Załącznik Nr 3; 

4) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantowi II-IV roku 

studiów doktoranckich Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW -Załącznik Nr 4; 

5) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantowi I roku studiów 

doktoranckich Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - Załącznik Nr 5; 

6) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach 

studiów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - Załącznik Nr 6; 

7) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku studiów 

na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW - Załącznik nr 7; 

8) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II-IV roku 

studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW - Załącznik Nr 8; 

9) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów pierwszego 

roku studiów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW - Załącznik Nr 9; 

10) wzór wniosku przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II-IV roku 

studiów Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW - Załącznik Nr 10; 

11) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów pierwszego 

roku studiów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW - 

Załącznik Nr 11; 

12) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II-IV roku 

studiów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW - 

Załącznik Nr 12; 

13) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów pierwszego 

roku studiów Wydziału Prawa i Administracji - Załącznik Nr 13; 



 

14) wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów II-IV roku 

studiów Wydziału Prawa i Administracji - Załącznik Nr 14. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. 

zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.   

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696). 

 

§ 12 

Traci moc Zarządzenie Nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego   

w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 

 

R E K T O R  UKSW 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 
 


