
Załącznik  

do zarządzenia Rektora-Komendanta ASzWoj Nr 37  

z 06.09.2021 r.  

 

ZASADY I KRYTERIA OCENY DOKTORANTÓW  

W POSTĘPOWANIU O PRZYZNANIE STYPENDIÓW  

DOKTORANCKICH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 

§ 1. 

PODSTAWY PRAWNE 

1. Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisów wprowadzających ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) uczestnicy 

stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020 mogą otrzy-

mywać stypendia doktoranckie, o których mowa w art. 200 uchylonej ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.). 

2. Stypendia doktoranckie, o których mowa w ust. 1 wypłacane są w wysokości 60% mini-

malnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 151 ust. 1 uchylonej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, odbywające stacjonarne studia doktorancie na za-

sadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnione do ubiegania się o stypendia 

doktoranckie. 

4. Stypendia, o których mowa w ust. 1 finansowane są w ramach środków określonych  

w art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

5. Uchwalona przez Senat Akademii Sztuki Wojennej kwota przeznaczona na wypłatę sty-

pendiów doktoranckich ujmowana jest w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalen-

darzowy.  

6. Wniosek o przyznanie stypendium doktorant składa do Rektora-Komendanta Akademii 

Sztuki Wojennej (dalej zwanego Rektorem) poprzez właściwych kierowników studiów 

doktoranckich.  

§ 2. 

USTALANIE LICZBY OSÓB UPRAWNIONYCH DO POBIERANIA  

STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

W poszczególnych wydziałach liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, któ-

rym przyznaje się stypendia doktoranckie, o których mowa w art. 200 ust. 1 uchylonej ustawy, 

z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano 

wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2 uchylonej ustawy, nie może 

być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem. 

§ 3. 

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

1. Doktorant składa do Rektora poprzez właściwego kierownika studiów doktoranckich 

wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego według wzoru stanowiącego załącznik 1 

do Zasad… wraz Arkuszem oceny doktoranta (zał. 2 do Zasad…) łącznie z wymaganymi 

dokumentami i aktualnym numerem konta bankowego (zał. 5 do Zasad…).  



2. Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie na dany rok akademicki upływa 

15 października.  

3. Przyznanie stypendium odbywa się w formie konkursu. Konkursem objęci są wszyscy 

uczestniczy stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organi-

zacyjne Akademii Sztuki Wojennej prowadzące studia doktoranckie, dalej zwanymi „wy-

działami”. Do konkursu mogą przystąpić doktoranci, którzy kontynuują studia rozpoczęte 

przed rokiem akademickim 2019/2020. 

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 wnioski o przyznanie stypendium doktoranc-

kiego nie będą przyjmowane. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego powinien zawierać: 

1) dane doktoranta (imię, nazwisko, numer albumu, wskazanie wydziału, adres do kore-

spondencji, numer telefonu oraz aktualny roku studiów doktoranckich); 

2) opinię opiekuna naukowego albo promotora; 

3) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 6. 

6. Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który:  

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich1; 

2) wykazuje się zaangażowaniem:  

a) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych  

lub 

b)  w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną;  

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium doktoranckie wy-

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

§ 4. 

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

1. Kierownik studiów doktoranckich w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia, o którym 

mowa w § 3 ust. 2, przekazuje wnioski do wydziałowej doktoranckiej komisji stypendialną, 

dalej zwaną „komisją”, gdzie są weryfikowane i opiniowane.  

2. W skład każdej komisji wchodzi kierownik studiów doktoranckich, co najmniej dwóch 

nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, jak 

również przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktoran-

tów. Kierownik studiów doktoranckich pełni funkcję przewodniczącego komisji. Członko-

wie spośród swojego grona wybierają sekretarza komisji. 

3. Obowiązek przedłożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami spo-

czywa na doktorancie. W trakcie weryfikacji wniosku w przypadku stwierdzenia jakich-

kolwiek braków komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do złożenia ewentualnych wy-

jaśnień i uzupełnień. 

                                                 
1 Terminowa realizacja programu studiów oznacza przeniesienie doktoranta na kolejny rok studiów w wy-

niku uzyskania przez niego zaliczeń, zdanie kolokwiów i egzaminów przewidzianych w programie studiów i zło-

żenie do kierownika studiów doktoranckich karty ocen z wpisami wymaganymi przez program studiów do 

25 września danego roku akademickiego. 



4. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że doktorant w swoim wniosku o przyznanie 

stypendium podał dane nieprawdziwe, danych tych nie uwzględnia się przy rozpatrywaniu 

sprawy. 

5. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosków komisja prowadzi wstępne postępowanie 

kwalifikacyjne i dokonuje ich opiniowania.  

6. Poszczególne wydziałowe komisje sporządzają protokoły z postępowania kwalifikacyj-

nego. Protokoły podpisywane są przez ich przewodniczących oraz członków komisji (wzór 

protokołu stanowi zał. 3).  

7. Do protokołów, o których mowa w ust. 6 przewodniczący komisji dołączają sporządzone 

wydziałowe listy rankingowe doktorantów IV roku studiów rekomendowanych do przy-

znania stypendium doktoranckiego.  

8. Listy rankingowe doktorantów IV roku studiów sporządzane są według liczby punktów 

uzyskanych przez poszczególnych doktorantów (wzór list stanowi zał. 4 do Zasad…). 

9. Po zakończeniu prac prowadzonych przez wydziałowe komisje, przewodniczący ustalają 

wspólne posiedzenie komisji, na którym dokonują weryfikacji rezultatów prac wydziało-

wych komisji i opracowują projekt akademickiej listy rankingowej. 

10. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5 przewodniczący komisji niezwłocznie prze-

kazują prorektorowi ds. studenckich: uzgodnioną akademicką listę rankingową, protokoły 

z wydziałowych i wspólnych posiedzeń komisji, wydziałowe listy rankingowe wraz 

z wnioskami. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4 nie są przekazywane do prorektora ds. 

studenckich.  

11. W oparciu o protokoły z posiedzeń wydziałowych komisji doktoranckich i poszczególnych 

list rankingowych, prorektor ds. studenckich2 weryfikuje akademicką listę rankingową 

doktorantów rekomendowanych do otrzymania stypendium doktoranckiego i przedstawia 

ją Rektorowi do akceptacji.  

12. Rektor na podstawie akademickiej listy rankingowej podejmuje ostateczną decyzję w za-

kresie przyznania poszczególnym doktorantom stypendium doktoranckiego.  

13. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie in-

ternetowej Akademii w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez Rektora. 

W sprawach indywidualnych wnioskodawca zgłasza się osobiście do WSSDiP. 

14. Decyzję Rektora uzasadniającą przyznanie lub odmowę przyznania stypendium doktoranc-

kiego doktorant otrzymuje w formie pisemnej. 

15. Od decyzji Rektora w sprawie odmowy lub przyznania stypendium doktoranckiego dokto-

rantowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

16. W trakcie biegu terminu, o którym mowa w ust. 15 doktorant może zrzec się prawa do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia do Rektora 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy przez doktoranta decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

                                                 
2 Do wykonywania wszelkich czynności wynikających z zapisów niniejszego regulaminu Rektor-Komendant 

Akademii Sztuki Wojenne upoważnił prorektora do spraw studenckich.  



17. W przypadku niezłożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy doktorant ma prawo zaskarżenia decyzji wy-

danych przez organ drugiej instancji do właściwego sądu administracyjnego w terminie 

30 dni od daty otrzymania decyzji. 

§ 5. 

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO 

1. Wypłata stypendium doktoranckiego następuje po odebraniu przez doktoranta decyzji ad-

ministracyjnej w tej sprawie. 

2. Kwota stypendium doktoranckiego wynosi min. 60% wynagrodzenia zasadniczego asy-

stenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

3. Stypendium doktoranckie na dany rok akademicki przyznawane jest na okres 12 miesięcy 

i wypłacane do 20. dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem wypłat za październik i listopad, 

które ze względów proceduralnych wypłacone są łącznie z wypłatą za grudzień. 

4. Do wniosku obowiązkowo należy wniosek o przekazywanie stypendium na wskazany 

przez doktoranta numer rachunku bankowego (wzór wniosku stanowi załącznik 5 do Za-

sad…). 

5. Stypendium doktoranckie przyznawane jest doktorantowi niezależnie od stypendiów, 

świadczeń i środków pomocy materialnej otrzymywanych i finansowanych z innych źró-

deł. 

6. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia doktoranc-

kie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wy-

różniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów 

doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wy-

sokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranc-

kiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranc-

kich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 

7. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje 

się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

§ 6. 

PRZEPISY RODO.  

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (ADO) 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) wnioskodawców zawartych we wnioskach o stypen-

dium jest Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej z siedzibą pod adresem: 00-910 

Warszawa, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103. 

2. Dane wnioskodawcy pozyskane w zakresie wynikającym ze złożonego wniosku przetwa-

rzane są wyłącznie w klasycznej formie papierowej oraz elektronicznej przez Komisję 

przyznającą świadczenie oraz pracownika Kwestury, m.in. w celu realizacji przelewu na 

wskazane konto bankowe.  

3. Osoby z ramienia pracodawcy, w oparciu o zapisy § 13 pkt 10c Polityki ochrony danych 

osobowych w Akademii Sztuki Wojennej, stanowiącej załącznik 1 do Zarządzenia nr 31 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

ochrony danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej posiadają stosowne pisemne 



upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Akademii Sztuki Wojennej w tym 

zakresie. 

4. W związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO dotyczącego udostępniania praco-

dawcy danych osobowych osób wymienionych we wnioskach Akademia Sztuki Wojsko-

wej jako administrator danych osobowych (ADO) informuje, że wszystkie dane tych osób 

przetwarzane są przez okres niezbędny do ustalenia wysokości, przyznania lub odmowy 

świadczenia. 

5. Składając wniosek o stypendium beneficjent wyraża automatycznie zgodę na przetwarza-

nia danych osobowych osób wymienionych we wniosku wyłącznie w granicach potrzeb-

nych do jego przetwarzania.   

6. Beneficjent w każdej chwili ma prawo do: 

1) wycofania zgody, co jest jednoznaczne z rezygnacją ze świadczenia; 

2) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;  

3) ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, dochodzenia 

roszczeń – w przypadku przetwarzania z naruszeniem wymagań prawnych;  

4) otrzymania informacji z tytułu naruszenia oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia 

wniesienia skargi do organu nadzorczego i roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia. 

7. ADO zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań czy decyzji w oparciu o auto-

matyczne przetwarzanie, w tym na profilowanie, które miałyby negatywne skutki prawne 

lub istotnie wpływały na osobę, której dane dotyczą. 

8. Beneficjent funduszu ma prawo do kontaktów z ADO w celu realizacji swoich praw, m.in. 

wymienionych w ust. 6 w sposób następujący: 

1) pisemnie na adres: Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, 00-910 Warszawa, 

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103; 

2) telefonicznie pod numery: (22) 261 813 407, (22) 261 814 488, (22) 261 814 790;  

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl; 

4) drogą elektroniczną poprzez aplikacje na stronie: http://www.akademia.mil.pl/ ochrona-

danych; 

5) poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 261 813 166, e-mail: iod@akade-

mia.mil.pl. 
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