
 

 

UCHWAŁA NR LXXIV/2101/2018  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 27 września 2018 r.  

 

w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie 

stypendiów miasta stołecznego Warszawy  
 

Na podstawie art. 199a oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.
1)

) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przyznaje się pomoc materialną dla doktorantów w formie stypendium naukowego 

miasta stołecznego Warszawy na prowadzenie badań związanych z Warszawą, zwanego dalej 

"stypendium".  

 

§ 2. 1. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym 

realizującym projekt badawczy w celu uzyskania stopnia doktora na uczelni mającej siedzibę 

w Warszawie.  

2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci w rozumieniu ustawy z dnia 

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

uczelni mającej siedzibę w Warszawie.  

3. Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane osobie fizycznej, przy 

czym w jednej edycji może być przyznane więcej niż jedno stypendium.  

 

§ 3. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści 

tysięcy). Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy.  

 

§ 4. Sposób i terminy ubiegania się o stypendium oraz sposób wyłaniania doktorantów 

do przyznania stypendium zostały określone w "Regulaminie przyznawania stypendiów m.st. 

Warszawy dla doktorantów", stanowiącym załącznik do uchwały.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego 

Warszawy.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 

650, 912, 1000, 1115, 1669 i 1693. 



 

 

Załącznik  

do uchwały nr LXXIV/2101/2018 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 27 września 2018 r.  

 

 

Regulamin przyznawania stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów 
 

 

 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) "stypendium" – należy przez to rozumieć stypendium dla doktorantów, przyznawane 

na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznawania pomocy 

materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy;  
 

2) "stypendialnym projekcie badawczym" lub "badaniu" – należy przez to rozumieć 

stypendialny projekt badawczy przedstawiony we wniosku stypendialnym realizowany 

na potrzeby uzyskania stopnia doktora; przeprowadzenie stypendialnego projektu 

badawczego obejmuje realizację etapów badania opisanych we wniosku oraz 

przygotowanie sprawozdania z podjętych w tym celu działań;  
 

 

3) "stypendyście" – należy przez to rozumieć osobę, z którą zawarto umowę stypendialną 

na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad przyznawania pomocy 

materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy;  
 

 

4) "uczelni warszawskiej" - należy przez to rozumieć uczelnię prowadzącą studia 

doktoranckie, mającą siedzibę w Warszawie.  
 

 

 

§ 2. 1. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobie fizycznej 

realizującej projekt badawczy w celu uzyskania stopnia doktora na uczelni warszawskiej.  

2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci w rozumieniu ustawy z dnia 

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

uczelni warszawskich.  

3. Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane osobie fizycznej, przy 

czym w jednej edycji może być przyznane więcej niż jedno stypendium.  

4. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby pozostające w stosunku pracy z Urzędem 

m.st. Warszawy.  

5. Prezydent m.st. Warszawy raz w roku ogłosi nabór wniosków o stypendia.  

 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w § 4 ust. 

1, należy składać w terminie i na zasadach każdorazowo określonych w ogłoszeniu 

opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.  

2. W każdej edycji naboru wniosków o stypendia osoba ubiegająca się o stypendium 

może złożyć jeden wniosek.  

 

§ 4. 1. Do wniosku należy dołączyć:  

1) potwierdzenie statusu studenta studiów trzeciego stopnia lub potwierdzenie wszczęcia 

przewodu doktorskiego wydane przez właściwy dziekanat nie wcześniej niż miesiąc 

przed złożeniem wniosku;  
 

2) opinię promotora na temat stypendialnego projektu badawczego opisanego we 

wniosku;  
 

 

3) podpisane przez wnioskodawcę oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych 
 



wpisanych we wniosku;  
 

4) zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych.  
  

2. Wniosek oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 niekompletne, wypełnione 

nieprawidłowo lub nieczytelnie, niepodpisane lub złożone po terminie uznaje się za 

niespełniające wymogów formalnych.  

3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz wzory dokumentów, o których 

mowa w § 4 ust. 1 zostaną określone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.  

 

§ 5. Oceny formalnej wniosków dokonują upoważnieni pracownicy komórki 

organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnej za rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego.  

 

§ 6. 1. Oceny merytorycznej wniosków o stypendium dokonuje Komisja Stypendialna 

zwana dalej Komisją.  

2. Komisję powołuje Prezydent m.st. Warszawy.  

3. W skład Komisji Prezydent m.st. Warszawy powołuje przedstawicieli środowisk 

naukowych, przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy oraz trzech radnych desygnowanych 

przez Radę m.st. Warszawy. Wymóg desygnacji uważa się za spełniony, jeżeli mimo upływu 

30 dni od dnia doręczenia Radzie m.st. Warszawy wniosku Prezydenta m.st. Warszawy o 

desygnację, desygnacja nie zostanie dokonana. Radni powołani w skład Komisji reprezentują 

Radę m.st. Warszawy także przez okres od dnia upływu kadencji Rady do dnia powołania 

nowych przedstawicieli przez Radę nowej kadencji.  

4. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Prezydent m.st. Warszawy w drodze 

zarządzenia.  

 

§ 7. 1. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie ogłoszona zarządzeniem 

Prezydenta m.st. Warszawy nie później niż 60 dni roboczych od końcowego terminu 

składania wniosków.  

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej m.st. Warszawy.  

 

§ 8. Zastrzega się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danej edycji.  

 

§ 9. 1. Stypendysta może ubiegać się o stypendium w celu kontynuacji projektu 

badawczego, na który otrzymał stypendium w poprzednim okresie, z zachowaniem terminu 

określonego w § 3 ust.1 Regulaminu.  

2. W przypadku ubiegania się o stypendium w celu kontynuacji projektu badawczego 

stypendysta dołącza do wniosku opinię komórki, o której mowa w § 6 ust. 1 na temat 

kontynuowania stypendialnego projektu badawczego.  

3. Stypendysta składający wniosek o kontynuację projektu badawczego nie może w tej 

samej edycji złożyć wniosku o stypendium na realizację innego projektu badawczego.  

 

§ 10. Stypendium jest wypłacane w wysokości i ratach, określonych zgodnie z 

postanowieniami umowy stypendialnej.  

 

§ 11. Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie 

stypendialnej, traci prawo ubiegania się o stypendium na okres następnych 2 lat.  

 


