
 

 

Zarządzenie nr 75 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 6 czerwca 2022 r. 

zmieniające zarządzenia nr 50 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r.  

w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom  

w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości 

Na podstawie art. 23 w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 50 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu 

przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania 

jego wysokości wprowadza się zmiany: 

1) w § 2:  

a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie 

w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu 

zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z tytułu zatrudnienia 

w związku z realizacją przez ZUT projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 

2 i 3 tejże ustawy.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Pierwszy termin wypłaty przyznanego stypendium doktoranckiego, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2, następuje w zależności od daty wpłynięcia do Szkoły Doktorskiej kompletu 

dokumentacji wraz z oryginałem protokołu przeprowadzenia oceny śródokresowej 

z wynikiem pozytywnym doktoranta, tj.: 

− do 20. dnia danego miesiąca – pierwszego roboczego dnia następnego miesiąca, 

− po 20. dniu danego miesiąca – w kolejnym miesiącu, wraz z wyrównaniem za miesiąc 

poprzedni. 

Następne terminy wypłat stypendium realizowane są zgodnie z zapisem ust. 8.”; 

2) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „ocena śródokresowa” 

dodaje się wyrazy: „z wynikiem pozytywnym”; 

3) załącznik otrzymuje brzmienie, jak stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 



 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023. 

W zastępstwie Rektora 

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski 

prorektor ds. nauki   



 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 75 Rektora ZUT z dnia 6 czerwca 2022 r. 

Strona 1 z 2 

Wniosek  

o przyznanie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej 

Imię i nazwisko  .......................................................  Nr albumu  .........................................................................  

Dziedzina  ..................................  dyscyplina naukowa .........................................................................................  

Katedra  ................................................................................................................................................................  

Data rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej  ...............................  Rok studiów ........................................  

Nr konta bankowego  ...........................................................................................................................................  

1. Posiadam stopień doktora Tak/Nie*/**** (data nadania stopnia doktora)  ...........................................................  

2. Jestem**: 

 przed oceną śródokresową 

 po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym 

3. Okres pobierania stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej (w latach):  ..........................................  

4. Jestem zatrudniony/nie jestem zatrudniony* jako nauczyciel akademicki/pracownik naukowy*: 

w  .....................................................................................................................................................................  

od dnia  ........................  w wymiarze czasu pracy ............................................................................................  

5. Jestem zatrudniony jako nauczyciel akademicki**: 

 na umowę o pracę, 

 będący beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, 

NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego**** 

 na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego: 

 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**** 

 przez inny podmiot przyznający grant**** 

6. Jestem/Nie jestem* beneficjentem/wykonawcą* programu finansowego ze źródeł zewnętrznych (nazwa 

programu)  ....................................................................................................................................................   

z przysługującym mi stypendium doktoranckim w wysokości  ........................  zł miesięcznie do miesiąca,  

w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz  .......................  zł miesięcznie po miesiącu,  

w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa z wynikiem pozytywnym 



 

 

7. Wysokość wynagrodzenia nie przekracza 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego 

doktorantowi zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją 

projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 tejże ustawy, przez Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w okresie tego zatrudnienia:** 

a) Tak 

b) Nie 

Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim  .......... / ........... ** 

Dotyczy doktorantów przed przeprowadzeniem oceny śródokresowej 

 w wysokości 2 380,00 złotych 

 w wysokości 3 094,00 złotych – dla doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych*** 

Dotyczy doktorantów po przeprowadzeniu oceny śródokresowej z wynikiem pozytywnym 

 w wysokości 3.660,00 złotych 

 w wysokości 1 464,00 złotych – w przypadku zatrudnienia doktoranta jako nauczyciela akademickiego 

albo pracownika naukowego w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy 

 w wysokości 4 374,00 zł – dla doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*** 

Dotyczy doktorantów III roku kształcenia  

 w wysokości 2 380,00 złotych do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa 

oraz 3 660,00 złotych po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa 

z wynikiem pozytywnym 

 w wysokości 3 094,00 złotych do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa 

oraz 4 374,00 złotych po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa 

z wynikiem pozytywnym (dotyczy doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych)*** 



 

 

Świadomy(-a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego stypendium, 

oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty są kompletne i zgodne 

ze stanem faktycznym. 

  ..................................................................  

czytelny podpis doktoranta

* niepotrzebne skreślić 

**** oryginał dokumentu do wglądu potwierdzający: nadanie stopnia doktora/status bycia beneficjentem 

przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN/uzyskania grantu 

** odpowiednie zaznaczyć 

*** do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Data złożenia wniosku  ............................................  

Szczecin, dnia ...........................................................  

 ..................................................................  

czytelny podpis przyjmującego wniosek 

 _______________________________________________________________________________________  

Decyzja  

Dyrektora Szkoły Doktorskiej  

o wysokości przyznania stypendium doktoranckiego 

Przyznaję/Nie przyznaję** stypendium doktoranckie w roku akademickim 20 ........  /20 ............  w wysokości: 

 .....................................................................................................................................  

Szczecin, dnia  ................................................   

 ..................................................................  

czytelny podpis dyrektora Szkoły Doktorskiej 
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