
 

 

Zarządzenie nr 6 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniające zarządzenie 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) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. 

1. Stypendium doktoranckie dla osób z niepełnosprawnością, o którym mowa w art. 209 ust. 7 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, może otrzymać 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. 

2. Ubiegając się o stypendium doktoranckie dla osób z niepełnosprawnością, doktorant dołącza 

do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w ust. 1. 

3. Stypendium doktoranckie dla osób z niepełnosprawnością przyznawane jest na okres 

ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, od miesiąca złożenia wniosku, jednak 

nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być 

wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. 

4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, 

prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli doktorant spełnia 

warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie 

stypendium dla osób z niepełnosprawnością w terminie trzech miesięcy od utraty ważności 

poprzedniego orzeczenia. 



 

 

5. Stypendium doktoranckie dla osób z niepełnosprawnością może być przyznane w trakcie 

trwania roku akademickiego. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiąca, 

w którym złożono wniosek z orzeczeniem, o którym mowa w ust. 1, bez możliwości 

wyrównania za poprzednie miesiące.”; 

2) w § 3 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Minimalną wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej 

określa art. 209 ust. 4 – 7 oraz ust. 10 pkt 2 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.). 

4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej określa odrębne 

zarządzenie Rektora.”; 

3) uchyla się § 4; 

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

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Rektor  

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 

  



 

 

Załącznik 

do zarządzenia nr 6 Rektora ZUT z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Wniosek  

o przyznanie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej  

na rok akademicki  ..........  /  ...........  

Imię i nazwisko  ........................................................  nr albumu  ...........................................................  

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

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

Data rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej  .................................  rok kształcenia  ..................  

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

1. Posiadam stopień doktora TAK/NIE*/**** ........................................................  (data nadania stopnia doktora) 

2. Jestem**: 

a. przed oceną śródokresową 

b. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym 

3. Posiadam/Nie posiadam 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**/*** 

4. Okres pobierania stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej (w miesiącach):  ................................. ,  

w tym na zawieszeniu kształcenia (w miesiącach)  ...........................  

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

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

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

6. Jestem zatrudniony jako nauczyciel akademicki**: 

a. na umowę o pracę, 

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

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

c. na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego: 

• ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**** 

• przez inny podmiot przyznający grant**** 

7. Jestem/Nie jestem* beneficjentem/wykonawcą* programu finansowego ze źródeł zewnętrznych  

(nazwa programu)  ..........................................................................................................................................  

z przysługującym mi wynagrodzeniem 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 



 

 

8. 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 

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 

Data złożenia wniosku u dyrektora Szkoły Doktorskiej:  ............................. 

 
* 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 

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 miesięcznej 

wysokości .................................................  

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

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

czytelny podpis dyrektora Szkoły Doktorskiej 
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