
 
 
 

 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R–54/2010 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 października 2010 r. 
 
 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów  

dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej  
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)  z a r z ą d z a m, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów 

wizytujących na Politechnice Lubelskiej w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

 

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

          R e k t o r 
 
 

          Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
 

 
 
 
 

 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-54/2010 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 29 października 2010 r. 

 
 
 
 

Regulamin przyznawania stypendiów  
dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej  

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

§ 1.   
 

Postanowienia ogólne 
 

1. W celu  wzmacniania potencjału dydaktycznego i naukowego oraz  
rozwijania jakości kształcenia studentów i doktorantów Politechnika 
Lubelska, zwana w dalszej części Regulaminu „Uczelnią”, może zapraszać 
wybitnych naukowców jako tzw. profesorów wizytujących  
z renomowanych ośrodków krajowych i zagranicznych. 

2. Profesorom wizytującym może być przyznane okresowe stypendium 
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

3. Stypendia przyznawane są profesorom wizytującym za udział  
w kształceniu ściśle powiązanym z badaniami służącymi intensyfikacji 
wybranych kierunków kształcenia, jak również z działalnością badawczą  
i wdrożeniową. 

4. W ramach procesu kształcenia zadaniem profesorów wizytujących będzie 
prowadzenie wykładów, seminariów i innych zajęć mających służyć 
rozwijaniu dotychczasowej oferty dydaktycznej na Uczelni i uzupełnianiu 
jej o treści zaawansowane w zakresie studiów pierwszego i drugiego 
stopnia studiów jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich. 

 
§ 2. 

 

Zasady i warunki przydzielania stypendiów 
 

1. Wizytacja profesora może trwać od 1 do 5 miesięcy, z możliwością 
przedłużenia w zależności od dostępności środków finansowych. 

2. Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków 
przewidzianych na ten cel w budżecie projektu współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej. 
 



 
3. Stypendia przyznawane będą przez Komisję Konkursową, zwaną dalej 

„Komisją”, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni,  
w której zatrudniony jest profesor wizytujący lub która planuje nawiązać 
współpracę z profesorem wizytującym. Wniosek może złożyć również 
profesor wizytujący lub osoba, która chce być zaangażowana  
w charakterze profesora wizytującego.  

4. Komisję powołuje na czas trwania projektu Rektor Politechniki Lubelskiej,  
określając zakres jej działania. W skład Komisji wchodzi m.in. 3 członków 
powoływanych spośród nauczycieli akademickich Uczelni posiadających 
przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Przewodni-
czącym Komisji jest Prorektor ds. Nauki. 

5. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Komisji 
może odwołać członka Komisji i powołać na jego miejsce inną osobę. 

6. Warunkiem przyznania stypendium dla profesora wizytującego jest: 
1) legitymowanie się przez kandydata pozycją wybitnego uczonego lub 

specjalisty w reprezentowanej dziedzinie nauki oraz uznanym 
dorobkiem naukowym i dydaktycznym; 

2) posiadanie przez kandydata minimum stopnia naukowego doktora; 
3) przedstawienie propozycji wykładów lub innych zajęć dla studentów  

i doktorantów, służącej poszerzeniu oferty edukacyjnej użytecznej dla 
rozwijania badań na Uczelni; 

4) określenie wkładu w proces dydaktyczny i naukowo-badawczy 
Uczelni, w tym związanego z transferem wiedzy i wzrostem potencjału 
innowacyjnego. 

7. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać minimum: 
1) dane osobowe kandydata wraz z opisem jego dotychczasowego 

dorobku naukowego; 
2) opis planowanej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej  

w okresie pobierania stypendium; 
3) stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni oraz opinię 

kierownika katedry/zakładu, w której jest lub będzie zatrudniony 
profesor wizytujący. 

8. Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy o stypendium 
pomiędzy Uczelnią a profesorem wizytującym, któremu przyznano 
stypendium. Umowa określa warunki wypłacania stypendium oraz 
obowiązki i prawa stron. W przypadku profesorów wizytujących 
pochodzących z zagranicy, umowa sporządzana jest w języku polskim  
i w języku angielskim. 

9. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem  
i wyżywieniem osób pobierających stypendium, chyba że w projekcie 
przewidziano dodatkowe środki na ten cel. 

 
 



10. Przy udzielaniu stypendiów dla profesorów wizytujących nie mają 
zastosowania:  Zarządzenie Nr R-27/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej 
w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu wydatkowania środków publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych tj. 14.000,00 euro oraz przepisy Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177  
z 2004 r.) 

 
§ 3. 

 

Prawa i obowiązki stron 
 
1. Profesor wizytujący, pobierający stypendium, zobowiązany jest do: 

1) poprowadzenia wykładów lub innych zajęć dydaktycznych dla 
studentów lub doktorantów, służących poszerzeniu oferty edukacyjnej 
Politechniki Lubelskiej oraz użytecznych dla rozwijania badań  
w Uczelni w wymiarze co najmniej 10 godzin w miesiącu; 

2) wygłoszenia przynajmniej jednego wykładu z zakresu swojej 
działalności naukowo-badawczej, popularyzującego dziedzinę wiedzy, 
skierowanego do społeczności Uczelni; 

3) umieszczania w swoich publikacjach i prezentacjach powstałych  
w okresie pobierania stypendium informacji dotyczących otrzymanego 
stypendium.  

2. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez profesora 
wizytującego na rzecz Uczelni określany jest każdorazowo w umowie  
o stypendium zawartej pomiędzy Uczelnią a profesorem wizytującym, 
stanowiącej  załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących  

na Politechnice Lubelskiej w ramach projektów współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

Umowa o stypendium dla profesora wizytującego 
na Politechnice Lubelskiej w ramach projektów  

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

zawarta w dniu ……………………. w Lublinie pomiędzy: 
Politechniką Lubelską reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………..…….… 
a 
……………………………………………………………………………………….…., 
zamieszkałym/łą* ………..…………………………………………..………………, 
legitymującym/ą* się dokumentem tożsamości ………..………………..,  
zwanym w dalszej treści umowy „Stypendystą”, o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
 

1. Umowa zostaje sporządzona w oparciu o Regulamin przyznawania 
stypendiów dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej  
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Stypendyście  zostaje przyznane stypendium na okres ………………..……. 
w wysokości …….………………….. zł (słownie: …………………………… 
………………………………………………………………………………..……), 
płatne w miesięcznych  równych ratach w wysokości …………………… zł. 

3. Stypendium wypłacane będzie co miesiąc przelewem na konto bankowe  
nr ………………………………………………………………………………….,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Stypendium  zostanie wypłacone pod warunkiem dostępności środków na 
ten cel na rachunku bankowym projektu pn. ……………………………… 
…………………………………..…………., współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

5. Stypendia przyznawane są w celu wzmacniania potencjału dydaktycznego 
i naukowego Politechniki Lubelskiej oraz rozwijania jakości kształcenia 
studentów i doktorantów Uczelni. 

 
 



§ 2. 
 

Stypendysta zobowiązany jest do: 
1) poprowadzenia wykładów lub innych zajęć dydaktycznych dla 

studentów lub doktorantów, służących poszerzeniu oferty edukacyjnej 
Politechniki Lubelskiej oraz użytecznych dla rozwijania badań  
w Uczelni w wymiarze …………. godzin w miesiącu; 

2) wygłoszenia przynajmniej jednego wykładu z zakresu swojej 
działalności naukowo-badawczej popularyzującego dziedzinę wiedzy, 
skierowanego do społeczności Uczelni; 

3) umieszczania w swoich publikacjach i prezentacjach powstałych  
w okresie pobierania stypendium informacji dotyczących otrzymanego 
stypendium.  

 

§ 3. 
 

1. Obie strony mogą odstąpić od umowy o stypendium: 
1) Politechnika Lubelska odstępuje od umowy w przypadku rozwiązania 

umowy o dofinansowanie projektu pn. ………………….………………  
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

2) Stypendysta odstępuje od umowy, składając Prorektorowi ds. Nauki 
oświadczenie o rezygnacji ze stypendium. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na wniosek każdej  
ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają 
dalsze wykonanie postanowień zawartych w umowie. 

 

§ 4. 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin, o którym mowa w § 1, ust. 1. 

3. Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny w Lublinie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 
………………………………………..                        …………………………………….. 
             Politechnika Lubelska                               Stypendysta 


