
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/RKR/2019 z dnia 	 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu stypendium doktoranckiego 
dla doktorantów Szkoły Doktorskiej 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z § 42 ust. 4 

Regulaminu Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 

Dąbrowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 49/WAT/2019 Senatu WAT 

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Szkoły Doktorskiej 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zarządza się, co 

następuje: 

§1 

Wprowadza się  „Regulamin stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej 

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego", stanowiący załącznik do 

zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

Rektor 

gen. bryg. dr hab. inź. adeusz SZCZUREK 

Zarejestrowano 2019-10-01 09:06:14 przez Baranowski Waldemar wat\baranowswald 

800000150966

WEW/PRN/00095/2019

2019-10-01



Załącznik do zarządzenia Rektora WAT Nr -..."../RKR/2019 
z dnia  3(). 	2019r. 

REGULAMIN 
stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwany dalej 
„Regulaminem", określa: 

1) warunki otrzymywania stypendium doktoranckiego, zwanego dalej 
„stypendium"; 

2) zasady i tryb przyznawania zwiększenia stypendium. 

2. Regulamin nadaje i zmian w nim dokonuje rektor. 

§2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Ustawa — ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce; 

2) Szkoła Doktorska - Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego; 

3) dyrektor — dyrektor Szkoły Doktorskiej; 
4) doktorant — doktorant Szkoły Doktorskiej; 
5) stypendium — stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 

Ustawy; 
6) USOS — Uniwersytecki System Obsługi Studentów 
7) arkusz osiągnięć  - arkusz osiągnięć  naukowych doktoranta uzyskanych 

w poprzednim roku akademickim. 

Rozdział  II 
Stypendium doktoranckie 

§3 

1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium. 

2. Łączny okres otrzymywania stypendium w innych szkołach doktorskich i Szkole 
Doktorskiej, nie może przekroczyć  4 lat. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się  okresu zawieszenia kształcenia 
w szkole doktorskiej, o którym mowa w art. 204 ust. 3 Ustawy oraz okresu 
kształcenia w Szkole Doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2 
Ustawy. 
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4. Rektor przed rozpoczęciem roku akademickiego ustala corocznie w drodze decyzji: 

1) wysokość  brutto miesięcznego stypendium, o którym mowa w ust. 6 pkt 1; 

2) wysokość  brutto miesięcznego stypendium, o którym mowa w ust. 6 pkt 2; 

3) wysokość  brutto miesięcznego zwiększenia stypendium dla doktorantów, 
o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Rektor dodatkowo w decyzji, o której mowa w ust. 4 może ustalić  liczbę  i wysokość  
brutto zwiększenia stypendium za osiągnięcia naukowe dla doktorantów dla każdej 
dyscypliny naukowej prowadzonej w Szkole Doktorskiej. 

6. Wysokość  miesięcznego stypendium wynosi co najmniej: 

1) 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa; 

2) 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 

7. Stypendium i zwiększenie stypendium objęte jest ubezpieczeniem społecznym. 

§4 

1. W przypadku zatrudnienia doktoranta po ocenie śródokresowej zakończonej 
wynikiem pozytywnym w wymiarze przekraczającym połowę  pełnego wymiaru czasu 
pracy, wysokość  stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, 
o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2. 

2. W okresie zawieszenia kształcenia, o którym mowa w art. 204 ust. 3 Ustawy, do 
ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się  odpowiednio przepisy 
dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym, że przez podstawę  wymiaru 
zasiłku rozumie się  wysokość  miesięcznego stypendium doktoranckiego, o którym 
mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. 

3. Doktorant, który złożył  rozprawę  doktorską  w terminie wcześniejszym niż  termin jej 
złożenia określony w indywidualnym planie badawczym, otrzymuje stypendium do 
dnia, w którym upływa termin złożenia rozprawy doktorskiej określony 
w indywidualnym planie badawczym, jednak nie dłużej niż  przez 6 miesięcy. 

Rozdział  III 
Zwiększenie stypendium doktoranckiego 

§5 

1. Doktorant posiadający 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), otrzymuje 
zwiększanie stypendium w wysokości 30% stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 4 
pkt 1 

2. Doktorant ubiegający się  o zwiększenie stypendium z tytułu niepełnosprawności, 
zobowiązany jest dostarczyć  do Dziekanatu Szkoły Doktorskiej orzeczenie, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Wysokość  stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 może być  zwiększona 
w zależności od osiągnięć  naukowych doktoranta w poprzednim roku akademickim. 



4. O zwiększenie stypendium może ubiegać  się  doktorant co najmniej II roku 
kształcenia w Szkole Doktorskiej, który posiada zaliczony I rok kształcenia, 
w przypadku ustalenia przez Rektora warunków, o których mowa w § 3 ust. 5. 

5. Zwiększenie stypendium jest przyznawane na okres jednego roku akademickiego, 
z zastrzeżeniem ust. 1. 

§6 

1. Doktorant składa w Dziekanacie Szkoły Doktorskiej wniosek do rektora o przyznanie 
zwiększenia stypendium wraz z arkuszem osiągnięć  w terminie do 15 października. 

2. Wzory wniosku i arkusza osiągnięć  zawierają  załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu. 

3. Dyrektor niezwłocznie przekazuje właściwemu przewodniczącemu Komisji, o której 
mowa w § 7 ust. 1 wnioski wraz z arkuszami osiągnięć  doktorantów kształconych 
w ramach dyscypliny naukowej właściwej dla Komisji. 

Rozdział  IV 
Komisja ds. oceny osiągnięć  doktoranta 

§ 7  

1. Do oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium, rektor powołuje dla 
każdej dyscypliny naukowej prowadzonej w Szkole Doktorskiej, Komisję  ds. oceny 
osiągnięć  naukowych doktoranta, zwaną  dalej „Komisją". 

2. W skład Komisji wchodzą: 
1) dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł  lub stopień  naukowy, 

deklarujących działalność  naukową  w dyscyplinie naukowej właściwej dla 
Komisji; 

2) przedstawiciel Szkoły Doktorskiej; 
3) przedstawiciel doktorantów. 

3. Nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 2 pkt 1 kierują  właściwi 
przewodniczący rady dyscypliny naukowej wskazując spośród nich 
przewodniczącego Komisji. 

4. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, w tym zwołuje jej posiedzenia. 

5. Przedstawiciela Szkoły Doktorskiej wskazuje dyrektor. 

6. Przedstawiciela doktorantów wskazuje właściwy organ samorządu doktorantów. 

7. Członek Komisji spełniający, w stosunku do doktoranta lub informacji ujętych 
w arkuszu osiągnięć, przesłanki do wyłączenia pracownika od udziału 
w postępowaniu, wymienione w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ma 
obowiązek wstrzymania się  od udziału w ocenie tego wniosku. W protokole 
z posiedzenia Komisji, odnotowuje się  fakt wstrzymania się  członka Komisji od 
udziału w ocenie wniosku. 

§8 

1. Do zadań  Komisji należy w szczególności: 

1) ocenianie spełnienia przez doktoranta wymogów formalnych do przyznania 
zwiększenia stypendium; 

2) analizowanie i weryfikowanie dokumentów składanych przez doktorantów 
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3) analizowanie i przyznawanie punktów za osiągnięcia naukowe doktoranta 
zgłoszone w arkuszu osiągnięć; 

4) sporządzenie arkusza oceny punktowej; 
5) ustalenie listy rankingowej w ramach dyscypliny naukowej; 
6) sporządzenie listy doktorantów rekomendowanych do przyznania zwiększenia 

stypendium oraz listy doktorantów do wydania decyzji o odmowie przyznania 
zwiększenia stypendium; 

7) sporządzanie protokołu z posiedzenia komisji. 

2. Jeżeli ocena wymogów formalnych jest negatywna Komisja rekomenduje odmowę  
przyznania zwiększenia stypendium i nie przeprowadza oceny osiągnięć  
zgłoszonych w arkuszu osiągnięć. 

3. Komisja rozpatruje tylko wnioski doktorantów kształconych w ramach dyscypliny 
naukowej właściwej dla Komisji. 

§ 9  

1. Osiągnięcia naukowe doktoranta ujęte w arkuszu osiągnięć  właściwa Komisja 
ocenia metodą  punktową  według poniższych zasad: 

1) za udokumentowane publikacje naukowe w wybranej dyscyplinie naukowej: 
a. monografia w dyscyplinie naukowej — do 15 pkt; 
b. rozdział  w monografii wieloautorskiej — do 5 pkt; 
c. publikacja naukowa w czasopismach z wykazu czasopism MNiSW — do 10 

pkt; 
d. publikacja naukowa w czasopismach spoza wykazu czasopism MNiSW — do 

5 pkt; 
e. referat w materiałach pokonferencyjnych - do 2 pkt 

2) za publikacje naukowe i referaty, o których mowa w pkt 1 publikowane w języku 
obcym — dodatkowo 5 pkt. 

3) za uzyskanie patentu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WAT — 20 pkt. 
4) za uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy na podstawie zgłoszenia 

dokonanego przez WAT — 10 pkt. 
5) za zdobycie nagrody, wyróżnienia za prace naukowe na forum: 

a. międzynarodowym - do 15 pkt 
b. krajowym 	- do 5 pkt. 

2. Komisja może wezwać  doktoranta do złożenia we wskazanym terminie dodatkowych 
dokumentów oraz wyjaśnień  dotyczących jego osiągnięć  naukowych. 

3. W przypadku niezłożenia przez doktoranta we wskazanym przez Komisję  terminie 
dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 Komisja podejmuje decyzje 
o przydziale punktów na podstawie wcześniej złożonych dokumentów. 

4. Liczba przyznanych przez Komisję  punktów za publikacje naukowe powinna przede 
wszystkim uwzględniać  prestiż  wydawcy. 
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1. Komisja po przydzieleniu punktów ustala listę  rankingową  doktorantów w ramach 
dyscypliny naukowej. 

2. Minimalna liczba punktów, jaką  powinien uzyskać  doktorant, aby otrzymać  
zwiększenie stypendium wynosi 20 pkt. 
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3. Na podstawie listy rankingowej oraz informacji, o której mowa w § 3 ust. 5, 

z zastrzeżeniem ust. 2, Komisja ustala listę  doktorantów w ramach dyscypliny 

naukowej do przyznania zwiększenia stypendium oraz listę  doktorantów do odmowy 

przyznania zwiększenia stypendium. 

4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół  podpisują  członkowie 

Komisji uczestniczący w posiedzeniu. Załącznikami do protokołu są: 

a. arkusz oceny punktowej za poszczególne osiągnięcia naukowe doktoranta, 

zgodnie z § 9 ust. 1; 
b. listy, o których mowa w ust. 3. 

5. Dokumenty o których mowa w ust. 4, Komisja przekazuje w terminie do 25 

października, do dyrektora w celu przygotowania projektu decyzji o przyznaniu lub 

odmowie przyznania zwiększenia stypendium. 
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1. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania zwiększenia stypendium podejmuje 

rektor na wniosek Komisji. 

2. Od decyzji rektora o odmowie przyznania zwiększenia stypendium przysługuje 

doktorantowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Rozdział  IV 
Wypłata i zawieszanie wypłaty stypendium i zwiększenia stypendium 

§12 

1. Wypłaty stypendium i zwiększenia stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

dokonuje się  „z góry" do dziesiątego dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że 

wypłata za październik będzie realizowana do 31 października. 

2. Wypłaty zwiększenia stypendium, z zastrzeżeniem ust. 1, dokonuje się  „z góry" do 

dziesiątego dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że wypłaty za październik 

i listopad będą  realizowane niezwłocznie po terminie, kiedy decyzje o przyznaniu 

zwiększenia stypendium staną  się  ostateczne. 

3. Wypłaty stypendium dokonuje się  przelewem na konto bankowe wskazane przez 

doktoranta w systemie USOS. 

§13 

1. Wypłaty stypendium zaprzestaje się  w przypadku: 

1) skreślenia doktoranta z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej — z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu 

stała się  ostateczna; 

2) zawieszenia w prawach doktoranta — na czas zawieszenia - z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o zawieszeniu 

stała się  ostateczna; 

3) złożenia rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 — z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu złożenia rozprawy; 

4) uzyskania stopnia naukowego doktora — z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu złożenia rozprawy; 
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5) zakończenia zatrudnienia doktoranta w celu realizacji projektu badawczego, 
o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy. 

2. Wypłaty zwiększenia stypendium zaprzestaje się  w przypadkach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1-4 oraz rezygnacji doktoranta z przyznanego zwiększenia stypendium —

z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu złożenia tej rezygnacji. 

§14 

1. Kierownik Dziekanatu Szkoły Doktorskiej tworzy imienne listy wypłat stypendium 

oraz zwiększenia stypendium i przekazuje do kwestora. 

2. Za poprawność  rachunkową  i merytoryczną  list wypłat stypendium i zwiększenia 
stypendium odpowiada Kierownik Dziekanatu Szkoły Doktorskiej. 

3. Listy wypłat stypendium i zwiększenia stypendium zatwierdza dyrektor. 

Rozdział  V 
Postanowienia końcowe 

§15 

1. Doktorant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  kierownika Dziekanatu 
Szkoły Doktorskiej o wszelkich zmianach mających wpływ na stypendium lub 

zwiększenie stypendium. 

2. Rektor w decyzji, o której mowa w § 3 ust. 4 na rok akademicki 2019/2020 
i 2020/2021 nie określa wysokości stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2. 

3. Stypendium i zwiększenie stypendium pobrane na podstawie nieprawdziwych lub 
niepełnych danych lub oświadczeń  stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu 
art. 410 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1145 z późn. zm.) i podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy 
o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

4. W przypadku ujawnienia we wniosku o zwiększenie stypendium lub arkuszu 
osiągnięć  nieprawdziwych lub niepełnych danych lub oświadczeń  rektor może 
wznowić  postępowanie w sprawie przyznania zwiększenia stypendium oraz 
skierować  wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec doktoranta. 
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Załącznik nr 1 
do „Regulaminu stypendium doktoranckiego 

dla doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT" 

Wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 

Warszawa, dnia 	  
(imię  i nazwisko) 

PESEL: 	  
Nr albumu: 	  

REKTOR 
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

WNIOSEK 
o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 

Zwracam się  z wnioskiem o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego 
na rok akademicki 20..../20.... w ramach dyscypliny naukowej 

(nazwa dyscypliny naukowej) 

Do wniosku dołączam arkusz osiągnięć  naukowych uzyskanych w poprzednim 
roku akademickim 

Jednocześnie oświadczam, że: 
1) zapoznałam(-em) się  z obowiązującym „Regulaminem stypendium doktoranckiego 

dla doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT"; 
2) wyrażam zgodę  na przetwarzanie przez WAT moich danych osobowych na potrzeby procesu 

rozpatrzenia niniejszego wniosku i przyznania zwiększenia stypendium; 
3) numer mojego konta bankowego i adres do korespondencji w systemie USOS jest aktualny; 
4) informacje we wniosku i arkuszu osiągnięć  są  prawdziwe, nie zataiłam(-em) danych mogących 

mieć  wpływ na przyznanie zwiększenia stypendium i jestem świadoma(-my) odpowiedzialności 
za zeznawanie nieprawdy i zatajenie prawdy: 

5) zobowiązuję  się  do zwrotu zwiększenia stypendium przyznanego na podstawie podanych 
przeze mnie nieprawdziwych lub niepełnych informacji. 

Załącznik 1 na ... ark. 

     

      

(czytelny podpis doktoranta) 

Wniosek wpłynął  w dniu 	  
(data i czytelny podpis osoby przyjmujecej wniosek) 
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Załącznik nr 2 
do „Regulaminu stypendium doktoranckiego 

dla doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT" 

WZÓR 

Arkusz osiągnięć  naukowych doktoranta 
uzyskanych w poprzednim roku akademickim 

Imię: 	  

Nazwisko: 	  

Dyscyplina naukowa: 	  

1. Publikacje naukowe w wybranej dyscyplinie naukowej: 

1) monografia w dyscyplinie naukowej' 

2) rozdział  w monografii wieloautorskiej2  

3) publikacja naukowa w czasopismach z wykazu czasopism MNiSW 

1  Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne 
encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i 
bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zlicza się  do właściwej grupy osiągnięć, jeżeli spełniają  łącznie 
następujące warunki: 
1) stanowią  spójne tematycznie opracowania naukowe; 
2) przedstawiają  określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy; 
3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 
4) są  opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map; 
5) posiadają  objętość  co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są  mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu; 
6) są  opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały 

przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 545), są  dostępne w bibliotekach krajowych lub 
zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są  opublikowane w formie elektronicznej 
w Internecie; 

7) posiadają  ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object ldentifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). 
Do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach 
naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań  i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień  
monografii naukowych 
2  Rozdział  w monografii naukowej zalicza się  do właściwej grupy osiągnięć, jeżeli stanowi opracowanie naukowe o 
objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. 
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4) publikacja naukowa w czasopismach spoza wykazu czasopism MNiSW 

5) referat w materiałach konferencyjnych 

2. Patent na podstawie zgłoszenia dokonanego przez WAT 

3. Prawo ochronne na wzór użytkowy na podstawie zgłoszenia dokonanego 
przez WAT 

4. Nagrody i wyróżnienia za prace naukowe na forum: 

1) międzynarodowym 

2) krajowym 
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Wykaz załączników (zaświadczenia, dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć  wykazanych w 
arkuszu osiągnięć): 

1) 	  

2) 	  

3) 	  

4) 	  

5) 	  

Oświadczenie: 

Świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, 
odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych 
środków finansowych oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone w niniejszym 
Arkuszu są  prawdziwe. 

Warszawa, dnia 	 20.... r. 
(czytelny podpis doktoranta) 

OPINIA PROMOTORA 

PROMOTOR: 	  
(tytuł/stopień  naukowy imię  i nazwisko) 

(data, czytelny podpis promotora) 
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