
 

ZARZĄDZENIE NR 226/2021 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

 

w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego ze środków dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do 

Uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 234/2019 z 

dnia 18 grudnia 2019 r., oraz art. 200a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 13 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), w związku z art. 286 ust 1 ustawy  

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów zarządzam, 

co następuje 

 

§ 1 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych, zwane dalej „zwiększeniem stypendium”, finansowane jest  

z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych określanej w 

budżecie państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

 

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o której mowa w art. 

94b ust. 1 pkt 5, przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej  

i dydaktycznej, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Zarządzeniu. 

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium przysługuje nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. 

 

3. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych 

doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą zostać 

przyznane środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o którym 

mowa w ust. 1 z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Zarządzeniu. Kwota 

zwiększenia stypendium staje się stypendium doktoranckim. 

 

§ 2 

1. Doktorant odbywający studia doktoranckie w Akademii może złożyć wniosek  

o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych albo środków finansowych w wysokości kwoty 

zwiększenia stypendium. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 września roku 

akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym wypłacane ma być 

zwiększenie stypendium lub środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia 

stypendium na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. Oprócz wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w pierwszej 



kolejności doktorant powinien wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie stypendium 

doktoranckiego, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia nr 209/2019 Rektora 

APS z dnia 17 maja 2019 r., celem ustalenia list rankingowych najlepszych 

doktorantów. 

 

2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego albo o środki finansowe  

w wysokości kwoty zwiększenia stypendium adresowany do Rektora składa się za 

pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich. 

 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są opiniowane przez Komisję ds. oceny wniosków  

o przyznanie stypendium doktoranckiego, o której mowa w Zarządzeniu Rektora APS  

nr 74a/2017 z dnia 11 września 2017 r. (zwana dalej Komisją) i przekazywane 

Rektorowi w terminie 30 dni od upływu czasu na ich składanie. 

 

4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych przyznaje Rektor po zaopiniowaniu przez Komisję ds. oceny 

wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego  

 

§ 3 

1. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych albo środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia 

stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich mogą być przyznane 

doktorantowi, który spełnił kryteria określone w określone w § 13 ust. 2 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) w roku 

akademickim bezpośrednio poprzedzającym zwiększenie stypendium i wyróżniał się 

osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w tym aktywnie uczestniczył w 

zajęciach w ramach studiów doktoranckich lub praktykach w roku akademickim 

poprzedzającym rok akademicki, na który ma być ono przyznane, oraz w roku 

bezpośrednio poprzedzającym zwiększenie stypendium wykazał się co najmniej 

siedmioma z ośmiu następujących osiągnięć, ocenianych punktowo wg skali punktów 

przyjętej w Zarządzeniu nr 209/2019 Rektora APS z dnia 17 maja 2019 r. i formularzem 

stanowiącym do niego załącznik nr 1: 

1) wysoka średnia ocen; 

2) postępy w tworzeniu rozprawy doktorskiej; 

3) publikacje; 

4) afiliacje publikacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej; 

5) granty badawcze; 

6) staże badawcze; 

7) konferencje naukowe i dokształcanie; 

8) działalność organizacyjną na rzecz środowiska akademickiego). 

Przy czym dla przyznania zwiększenia stypendium z dotacji przedmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych albo środków finansowych w wysokości kwoty 

zwiększenia stypendium konieczne jest posiadanie w roku bezpośrednio poprzedzającym 

rok akademicki, na który przyznane ma być zwiększenie lub środki finansowe w wysokości 



kwoty zwiększenia osiągnieć wymienionych w podpunktach 1–4 niniejszego ustępu, oraz 

spełnienie warunku wskazanego w ust. 2.  

 

2. Warunkiem przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych lub środków finansowych  

w wysokości kwoty zwiększenia stypendium jest uzyskanie co najmniej 100 punktów 

(w skali od 0–185 punktów zgodnie z Zarządzeniem nr 209/2019 Rektora APS z dnia  

17 maja 2019 r. i formularzem stanowiącym do niego załącznik) w ocenie dorobku 

zebranego w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym rok akademicki, na który 

przyznane ma być zwiększenie lub środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia 

oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu w ramach każdej kategorii wskazanej w ust. 1  

pkt 1–4. 

 

3. Ocena osiągnięć doktoranta z roku akademickiego bezpośrednio poprzedzającego rok 

akademicki, w którym ma nastąpić wypłata zwiększenia stypendium lub środków 

finansowych w wysokości kwoty zwiększenia stypendium z dotacji przedmiotowej na 

dofinansowanie zadań projakościowych, dokonywana jest w oparciu o kryteria 

określone w niniejszym Zarządzeniu, na podstawie wniosków o zwiększenie 

stypendium lub wypłatę środków finansowych w wysokości kwoty zwiększenia 

stypendium, przyjmując za podstawę listy rankingowe sporządzone w oparciu o 

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (załącznik  do Zarządzenia nr 

209/2019 Rektora APS z dnia 17 maja 2019 r.). 

 

§ 4 

1. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł. 

 

2. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium, o którym mowa w ust. 1, ustalana jest 

odrębnym zarządzeniem.  

 

3. Zwiększenie stypendium ze środków dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych jest przyznawane na okres równy okresowi otrzymywania stypendium 

doktoranckiego. 

 

§ 5 

1. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zwiększenia stypendium, okresu 

jego pobierania oraz jego wysokości podejmuje Rektor.  

 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

 

3. Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.  

 

§ 6 

1. Doktorant traci prawo do otrzymania zwiększenia stypendium ze środków dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w przypadku skreślenia z listy 



uczestników studiów doktoranckich, rezygnacji z otrzymywania stypendium lub 

zawieszenia w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem właściwej komisji 

dyscyplinarnej ds. doktorantów. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zaprzestaje się wypłaty świadczeń z 

pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym doktorant złożył 

rezygnację ze zwiększenia stypendium, decyzja o skreśleniu stała się ostateczna lub 

orzeczenie komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów stało się prawomocne. 

 

3. Doktorantowi uprawnionemu do zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej, 

który ukończył studia w terminie krótszym niż określony w akcie o utworzeniu studiów  

i uzyskał wyróżnienie rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia 

studiów przyznać można środki finansowe z tytułu zwiększenia stypendium ze środków 

dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w wysokości 

stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium lub zwiększenia 

oraz liczby miesięcy, o który został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej 

jednak niż 6 miesięcy. Decyzję w tej sprawie na wniosek doktoranta podejmuje Rektor. 

 

§ 7 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się je do wniosków 

złożonych po wejściu w życie niniejszego Zarządzenia.  

 

2. Traci moc Zarządzenie Rektora APS nr 130/13–14 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie 

zwiększenia stypendium doktoranckiego ze środków dotacji podmiotowej na 

o finansowanie zadań projakościowych. 

 

Rektor: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 


