
ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  27  września  2011  roku  w  sprawie  warunków 
przyznawania stypendiów osobom którym wszczęto przewód doktorski 
 
Na  podstawie  art.  66  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 
2003  roku  o  stopniach  naukowych  i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  i  tytule  
w zakresie sztuki (Dz. U nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  z  dnia  19  lipca  2011  roku  w  sprawie warunków 
przyznawania  stypendiów  osobom  którym  wszczęto  przewód  doktorski  
(Dz. U. nr 160, poz. 956) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Stypendium  doktorskie może  być przyznane  osobie przygotowującej  rozprawę 
doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski. 

2. Stypendium  doktorskie  jest  przyznawane  przez  pracodawcę,  zwanego  dalej 
„rektorem”. 

3. Stypendium doktorskie  jest przyznawane na wniosek osoby ubiegającej się o  to 
stypendium  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  wydanej  przez  radę  wydziału 
zatrudniającą stypendystę. 

4. Wniosek  o  przyznanie  stypendium  zawiera  dane  osobowe  kandydata  do 
stypendium  wraz  z  opisem  jego  dotychczasowego  dorobku  naukowego.  Do 
wniosku dołącza się uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu 
doktorskiego  oraz  opinię  promotora  o  stanie  zaawansowania  rozprawy 
doktorskiej. 
 

§ 2 
 

Przy ocenie wniosków rektor uwzględnia następujące kryteria: 
1) stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej; 
2) wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej; 
3) dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium; 
4) udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych; 
5) liczbę i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.  

 



§ 3 
 

1. Rektor  przyznający  stypendium  cofa  stypendium  doktorskie,  jeżeli  osoba 
pobierająca  stypendium  doktorskie  nie  wykazuje  dostatecznych  postępów  
w pracy naukowej. 

2. Osoba  pobierająca  stypendium  doktorskie  składa  co  6  miesięcy  rektorowi 
informację  o  postępach  w  pracy  naukowej.  Informacja  powinna  być 
zaopiniowana przez promotora. 

 
§ 4 

 
1. Osoba pobierająca stypendium doktorskie, której stypendium doktorskie zostało 

cofnięte  ze względu  na  brak  dostatecznych  postępów w  pracy  naukowej  albo  
w  okresie  dwóch  lat  od  dnia  zaprzestania  pobierania  tego  stypendium  nie 
przystąpiła  do  obrony  rozprawy  doktorskiej,  jest  obowiązana  do  zwrotu  całej 
kwoty pobranego stypendium. 

2. Przepisu  ust.  1  nie  stosuje  się  do  osoby,  która  nie  osiągnęła  dostatecznych 
postępów  w  pracy  naukowej  albo  nie  przystąpiła  do  obrony  rozprawy 
doktorskiej z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności z powodu: 
1) braku możliwości  osiągnięcia  zakładanych  celów naukowych  i  badawczych, 

potwierdzonych opinią promotora; 
2) czasowej  niezdolności  do  realizacji  rozprawy  doktorskiej  spowodowanej 

chorobą; 
3) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny; 
4) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4.  roku  życia  lub dzieckiem  

o orzeczonej niepełnosprawności. 
3. Rektor przyznający stypendium, po rozpatrzeniu wyjaśnień osoby zobowiązanej 

do zwrotu pobranego stypendium doktorskiego, może obniżyć kwotę pobranego 
stypendium, rozłożyć spłatę na raty lub ją umorzyć. 

 
§ 5 

 
1. Stypendia doktorskie przyznawane są dwa  razy do  roku od 1 października  lub 

od  1  marca  –  zgodnie  z  terminami  rozpoczęcia  semestrów  akademickich, 
każdorazowo na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Stypendium  doktorskie  może  być  przyznane  na  okres  nieprzekraczający  
18 miesięcy.  

3. Stypendium doktorskie jest wypłacane z góry w okresach miesięcznych. 
4. Wysokość  stypendium  doktorskiego  ustala  się na poziomie  40 % minimalnego 

wynagrodzenia  zasadniczego  asystenta  określonej  w  przepisach  
o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  
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§ 6 
 

Wysokość  stypendium doktorskiego  oraz warunki  i  okres  jego wypłacania  określa 
umowa zawarta pomiędzy rektorem a osobą, której przyznano to stypendium. Wzór 
umowy stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  
 

§ 7 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.  
2. Z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszego  Zarządzenia  traci  moc  Zarządzenie  

Nr  25/2005 Rektora Akademii Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  20  października  2005  roku  w  sprawie  procedury 
przyznawania  pracownikom Akademii Wychowania  Fizycznego  stypendiów  – 
doktorskich i habilitacyjnych.  

 
 
 
                REKTOR 

                Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 27/2011 

z dnia 27 września 2011 roku. 
 
 
 

UMOWA 
 
zawarta w Krakowie w dniu ………........…………. pomiędzy 
Akademią Wychowania  Fizycznego    im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al.  Jana 
Pawła II 78, 31‐571 Kraków, NIP 675‐000‐19‐52, REGON 000327847 
Reprezentowaną przez Rektora ‐ ……………..............……………………….,  
a 
…………………………………………………....................… 
(Imię i nazwisko stypendysty) 
…………………………………………......................……….. 
(Adres zamieszkania) 
 
Zwanego w dalszej części umowy „stypendystą” 
 
 

§ 1 
 

1. Na  podstawie  art.  22  ust.  2  ustawy  z  dnia  14  marca  2003  roku  o  stopniach 
naukowych  i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  i  tytule  w  zakresie  sztuki  
(Dz.  U  nr  65,  poz.  595  z  późn.  zm.)  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Nauki  
i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  19  lipca  2011  roku  w  sprawie  warunków 
przyznawania  stypendiów  osobom  którym  wszczęto  przewód  doktorski  
(Dz. U. nr 160, poz. 956) przyznaję Pani /Panu ……………………………………… 
stypendium  doktorskie  w  wysokości  ………………………………………  brutto 
(słownie: …………………………  )  na  okres  od  dnia ………………………….do 
dnia………................………..  

2. Stypendium o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie w okresach miesięcznych 
z  góry  na  wskazane  przez  Stypendystę  konto  bankowe  łącznie  
z wynagrodzeniem.  
 
 

§ 2 
 

Stypendysta jest zobowiązany złożyć co 6 miesięcy pobierania stypendium rektorowi 
informację o postępach w pracy naukowej zaopiniowaną przez promotora.  

 4 



§ 3 
 

Stypendium zostanie cofnięte w przypadku: 
1) niezłożenia w wymaganym terminie informacji, o której mowa w § 2; 
2) stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej. 
 

§ 4 
 

Stypendysta zostanie zobowiązany do zwrotu całości pobranego stypendium, jeżeli: 
1) stypendium zostanie cofnięte zgodnie z § 3 lub, 
2) nie  przystąpi  do  obrony  rozprawy  doktorskiej  w  ciągu  dwóch  lat  od  daty 

upływu okresu, na który stypendium było przyznane. 
 

§ 5 
 

W  sprawach  nieuregulowanych w  niniejszej  umowie mają  zastosowanie  przepisy 
kodeksu cywilnego. 
 

§ 6 
 

1. Wszelkie  zmiany umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej pod  rygorem 
nieważności. 

2. Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po 
jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 
 
 
 

 
……………………………………                          ………………………………………...….. 
       Podpis stypendysty                   Rektor 
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	        Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

