
                                                                                                                                          
 

 

   
 

                                                

Zarządzenie Nr R–61/2014 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 26 listopada 2014 r. 

 

 
zmieniające Zarządzenie Nr R-50/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia  
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej 
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 199 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia  
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572,  
z późn. zm.) oraz w porozumieniu z Samorządem Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej z a r z ą d z a m, co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej, 
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr R-50/2013 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 11 lipca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 10 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 
     „8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają  

                   zastosowanie: 
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.);  
2) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456); 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania  
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3); 

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267); 

5) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381).”. 

 

2. W załączniku nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w § 1, wprowadza się 
następujące zmiany: 



1) w § 1 ust. 2 pkt 5 litera m otrzymuje następujące brzmienie: 
„m) stypendia doktorskie i habilitacyjne przyznawane na podstawie  

               Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule  
              naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.  
                 Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.), stypendia doktoranckie określone  
                 w art. 200 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  
                 wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), stypendia  
                 sportowe przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca  
                2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz inne  
                 stypendia o charakterze socjalnym przyznawane uczniom lub  
                studentom, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 

 świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 
otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym, 

 stypendiów przyznanych uczniom, studentom i doktorantom  
w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 
niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); umów 
międzynarodowych lub programów wykonawczych  
sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych 
programów stypendialnych, 

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na 
podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

 świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a Ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym.”; 

2) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:  
 „7.  

1. Jeżeli doktorant ubiegający się o stypendium socjalne nie wykazuje 
w złożonym wniosku dochodów osiąganych przez: jego rodziców, 
jego opiekunów prawnych lub faktycznych, jego dzieci 
niepełnoletnich będących na utrzymaniu doktoranta, dzieci 
pobierających naukę do 26 roku życia (a jeżeli 26 rok życia przypada 
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia) oraz dzieci 
niepełnosprawnych bez względu na wiek, to może on ubiegać się  
o stypendium socjalne w następujących przypadkach: 
1) gdy doktorant nie prowadzi wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt  
w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących 
przesłanek: 
a) ukończył 26 rok życia, 
b) pozostaje w związku małżeńskim, 
c) ma na utrzymaniu dzieci; 



2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku 

podatkowym, 
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a 

i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej  
w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego  
z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym 
oświadczeniu. 

2. Za źródło stałego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b 
niniejszego paragrafu, może być uznane wynagrodzenie z tytułu 
umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, 
renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, 
umowy o dzieło. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie 
nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku 
podatkowego przez 12 miesięcy w roku. 

3. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa 
na doktorancie.”. 

2.  
3. Załącznik nr 3 do Regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszego        

Zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego  
Zarządzenia. 

 
§ 2. 

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-50/2013 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia  
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej, nie ulegają 
zmianom. 

 
§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  
od dnia 1 października 2014 r.  

  
              R e k t o r  

 
 

 Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

                                                                                          
 



Załącznik  
                                                                        do Zarządzenia Nr R-61/2014 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 26 listopada 2014 r.  

  

  

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów  
z funduszu pomocy materialnej 

  

  

Ustala się zasady przyznawania stypendium dla najlepszych 
doktorantów według następujących kryteriów: 

1) dla doktoranta pierwszego roku jedynym kryterium jest bardzo 
dobry wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Za bardzo dobry 
wynik uznaje się uzyskanie min. 15 [SD PL1] punktów  
w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) dla doktoranta drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich bierze 
się pod uwagę poniższe kryteria: 
a) ocena końcowa X kwalifikująca do przyznania stypendium 

obliczona według wzoru: 
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gdzie: 

X   – ocena końcowa doktoranta wyrażona procentowo, 
i   – kryteria (średnia ocen, publikacje, projekty, konferencje,  
           nagrody i wyróżnienia) 
Li  – liczba punktów uzyskanych przez doktoranta w i-tym  
                  kryterium, 
Pi  – największa liczba punktów w i-tym kryterium uzyskana  

              wśród wszystkich doktorantów na danym wydziale, 
wi  – waga i-tego kryterium wyrażona procentowo; 

b) minimalna wartość oceny końcowej X uprawniająca do 
otrzymania stypendium wynosi 51%. 

c) weryfikacja osiągnięć naukowych doktoranta pod kątem 
spełnienia przez niego przesłanki do uzyskania stypendium jest 
dokonywana na podstawie sprawozdań z działalności naukowej. 
Wszystkie potwierdzenia powinny być dołączone do sprawozdań 
rocznych. Osiągnięcia, które nie zostały potwierdzone  
w sprawozdaniach, nie będą punktowane we wniosku. 

 



  

Kryteria 
Liczba 

pkt 
Waga 

ŚREDNIA OCEN 
60% 

Średnia ocen z poprzedniego roku studiów 
średnia 

ocen 

PUBLIKACJE (punkty dzielone na liczbę autorów) 

10% 

Publikacja w języku polskim w czasopiśmie nieznajdującym się  
w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 1) 

1 

Publikacja w języku obcym w czasopiśmie nieznajdującym się  
w wykazie czasopism punktowanych MNiSW 1) 

2 

Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w wykazie czasopism 
punktowanych MNiSW 2) 

wg listy 
MNiSW 

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science 2) 

10 

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim 3) 20 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim 3) 4 

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku obcym 3) 25 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku obcym 3) 5 

Redakcja monografii lub podręcznika w języku polskim 4 

  

Redakcja monografii lub podręcznika w języku obcym 5 

Forma potwierdzenia:  
1) W przypadku publikacji nieznajdującej się w wykazie czasopism MNiSW – 
   kopia całej publikacji. 
2) W przypadku czasopism z listy MNiSW lub Web of Science – kopia stron  
   publikacji z widocznym tytułem czasopisma oraz nazwiskiem autora.  
3) W przypadku autorstwa monografii/podręcznika lub rozdziału  
   w monografii/podręczniku – kopia strony tytułowej, kopia spisu treści oraz  
   kopia stron publikacji z widocznym tytułem publikacji oraz nazwiskiem  
   autora. 

PROJEKTY 

10% 

Polskie projekty naukowe, np.: NCN, NCBiR, FNP itp. 

    udział jako kierownik (zawarta umowa) 20 

    udział jako wykonawca (zawarta umowa) 10 

    współpraca przy realizacji projektu 2 

    aktywność w pozyskiwaniu środków na fin. projektów badawczych  3 

Międzynarodowe projekty naukowe, np.: 7PR, MCurie itp. 

    udział jako kierownik (zawarta umowa) 40 

    udział jako wykonawca (zawarta umowa) 20 

    współpraca przy realizacji projektu 4 

    aktywność w pozyskiwaniu środków na fin. projektów badawczych  6 

Udział w innych projektach, np.: WRSW, RSI, EFS itp. 2 

Forma potwierdzenia:  kopia stron umowy (w przypadku realizacji projektu)/ 
wniosku (w przypadku złożenia wniosku) z widocznym nazwiskiem kierownika/ 
wykonawcy, oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni. 

 



KONFERENCJE 

10% 

Udział w konferencji na terenie Polski 1 

Udział w konferencji na terenie Polski wraz z przedstawieniem posteru 
(punkty dzielone na liczbę autorów) 

5 

Udział w konferencji na terenie Polski wraz z prezentacją w języku 
polskim  

10 

Udział w konferencji na terenie Polski wraz z prezentacją w języku 
obcym 

20 

Udział w konferencji poza granicami Polski 2 

Udział w konferencji poza granicami Polski wraz z przedstawieniem 

posteru (punkty dzielone na liczbę autorów) 
10 

Udział w konferencji poza granicami Polski wraz z prezentacją w języku 
polskim  

15 

Udział w konferencji poza granicami Polski wraz z prezentacją w języku 
obcym 

30 

Inne wystąpienia na terenie Polski 2 

Inne wystąpienia poza granicami Polski 4 

Forma potwierdzenia: dokument potwierdzający udział w konferencji/ 
przedstawienie posteru/wygłoszenie prezentacji. Nie są punktowane wizyty 
studyjne.  

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNA 

10% 

Pełnienie funkcji: opiekuna koła naukowego, przewodniczącego komisji, 
kierownika organizacji itp. 

5 

Członkostwo w: kole naukowym, komisji, organizacji itp. 1 

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu organizacyjnego konferencji 
(warsztatów, seminariów, sympozjów) 

20 

Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji (warsztatów, 
seminariów, sympozjów) 

10 

Forma potwierdzenia: dokument potwierdzający pełnienie funkcji/członkostwo. 
Nie są punktowane: pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu 
organizacyjnego lub członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji 
wynikające z realizacji projektów uwzględnionych w punkcie PROJEKTY. 

SUMA:  100% 

   

  

 

                                                                                     


