Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich
dla doktorantów Językoznawczych Studiów Doktoranckich
w Instytucie Języka Polskiego PAN
obowiązujący od dnia 18 października 2017 r.

§1
Stypendia doktoranckie dla uczestników Językoznawczych Studiów Doktoranckich
prowadzonych przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie przyznawane są
na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
§2
Uczestnik Językoznawczych Studiów Doktoranckich może otrzymywać stypendium
doktoranckie.
§3
1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na wniosek doktoranta.
2. Stypendium doktoranckie przyznaje Dyrektor IJP PAN po zaopiniowaniu wniosków
o przyznanie stypendium przez Doktorancką Komisję Stypendialną.
3. Doktorancką Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor IJP PAN w drodze zarządzania
na okres roku akademickiego.
4. W skład Doktoranckiej Komisji Stypendialnej wchodzi:
– kierownik studiów doktoranckich;
– trzech pracowników naukowych IJP PAN, posiadających stopień naukowy doktora
habilitowanego;
– przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
5. Obrady Doktoranckiej Komisji Stypendialnej mogą odbywać się w formie
wideokonferencji. W takiej sytuacji głosowanie odbywa się w drodze komunikacji
elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej).
§4
1. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na zasadach konkursu.

2. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane
doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może
być przyznane doktorantowi, który:
a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
b) wykazuje się zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez
IJP PAN;
c) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
doktoranckiego uzyskał bardzo dobre wyniki z zajęć objętych programem studiów oraz
wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
4. Konkurs ogłasza Dyrektor IJP PAN najpóźniej do dnia 31 października danego roku,
podając w ogłoszeniu liczbę stypendiów doktoranckich, ich wysokość, z tym że minimalne
stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, oraz
szczegółowe zasady punktacji (wzór wniosku o przyznanie stypendium).
5. Na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego dla doktorantów pierwszego roku
studiów oraz na podstawie punktacji, o której mowa w ust. 3, Doktorancka Komisja
Stypendialna ustala listę rankingową osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendium
doktoranckiego.
§5
1. Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów
doktoranckich.
2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na pierwszym roku studiów zawiera:
a) dane doktoranta: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2.
3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na drugim roku i kolejnych latach
studiów zawiera:
a) dane doktoranta: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;
b) opinię opiekuna naukowego albo promotora;
c) informacje potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3.
4. Wzory wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego stanowią następujące
załączniki do niniejszego regulaminu:
a) wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na pierwszym roku Językoznawczych
Studiów Doktoranckich – załącznik nr 1;
b) wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego na drugim roku i kolejnych latach
Językoznawczych Studiów Doktoranckich – załącznik nr 2.
5. Wniosek niespełniający wymogów formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

6. Doktorancka Komisja Stypendialna po zaopiniowaniu wniosków o przyznanie stypendium
doktoranckiego przekazuje Dyrektorowi IJP PAN listę doktorantów, którzy złożyli wnioski
o przyznanie stypendium, zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 i 3 wraz z uzasadnioną
propozycją przyznania albo odmowy przyznania stypendium.
§6
Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
§7
1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych
przez doktoranta:
a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym;
b) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
c) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym;
d) stypendium za wybitne osiągnięcia, o których mowa w:
– art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
– art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1158 i 1452),
– art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz.
572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089);
e) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
2. Utrata uprawnień do otrzymywania przyznanego stypendium doktoranckiego powoduje
utratę stypendium doktoranckiego, którego wypłatę wstrzymuje się z pierwszym dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata uprawnień.
3. W okresie zagranicznych wyjazdów naukowych doktorantów trwających powyżej jednego
miesiąca Dyrektor IJP PAN może podjąć decyzję o wstrzymaniu przyznanego stypendium
doktoranckiego, biorąc pod uwagę warunki finansowe pobytu.
§8
1. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Dyrektor IJP PAN
może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie.
2. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje
się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

3. Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia
doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał
wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej za okres pozostały do terminu ukończenia studiów
doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe
w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium
doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów
doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
4. Rezygnacja ze studiów doktoranckich w okresie pobierania stypendium doktoranckiego
powoduje obowiązek zwrotu całej kwoty pobranego stypendium. Obowiązek ten nie dotyczy
doktorantów na pierwszego roku studiów. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor IJP PAN
może umorzyć w całości lub części kwotę należną do zwrotu.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, odpowiednie przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267)
oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2017 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
NA PIERWSZYM ROKU
JĘZYKOZNAWCZYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
Imię i nazwisko………………………………………………….....................
Numer PESEL/Numer dowodu osobistego…………………………………..
Doktorancka Komisja Stypendialna
Instytut Języka Polskiego
Polskiej Akademii Nauk
Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Języka Polskiego PAN danych osobowych zawartych we
wniosku o stypendium doktoranckie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
– Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w okresie przyznania i wypłacania stypendium.
…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis doktoranta

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 286 Kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oświadczam, że (należy zaznaczyć):
□ zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla doktorantów
Językoznawczych Studiów Doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego PAN.
…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis doktoranta



Art. 226. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w placówce oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi
odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211–224,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
NA DRUGIM ROKU I KOLEJNYCH LATACH
JĘZYKOZNAWCZYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
Imię i nazwisko:………………………………………………………………
Numer PESEL/Numer dowodu osobistego…………………………………..

Doktorancka Komisja Stypendialna
Instytut Języka Polskiego
Polskiej Akademii Nauk
Proszę o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Uzasadnienie wniosku:
a) średnia arytmetyczna ocen z ostatniego roku akademickiego (5,0–4,50 – 10 p. / 4,49–4,00 –
5 p.):
…………………………………………………………………………………………………..
b) publikacje naukowe opublikowane lub przyjęte do druku (wymagane zaświadczenie
od redakcji czasopisma lub redaktora książki) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku afiliowane do IJP PAN – podać opisy bibliograficzne (publikacja
punktowana – 10 p., publikacja niepunktowana – 5 p.; za każdą publikację punkty
przyznawane są osobno):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
c) otrzymanie grantu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
(niezależnie od funkcji pełnionej w projekcie) – podać jaki (10 p.):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
d) pozytywna opinia opiekuna naukowego lub promotora dotycząca postępów w pracy
nad rozprawą doktorską w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku –
zaznaczyć, czy załączona do wniosku: TAK/NIE (5 p.):
e) wystąpienie konferencyjne i odczyty w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku – podać tytuły, nazwy konferencji lub spotkań naukowych, gdzie i kiedy
(5 p.; za każde wystąpienie i odczyt punkty przyznawane są osobno):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
f) złożenie wniosku grantowego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku (niezależnie od funkcji pełnionej w projekcie) – podać jaki (3 p.):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

g) działalność popularyzująca wiedzę językoznawczą w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku – wymienić przedsięwzięcia i podać ich daty (1 p. za jedno
przedsięwzięcie, max. 3 p.):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
h) udział w konferencjach, odczytach itp. bez referatu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku – wymienić przedsięwzięcia i podać ich daty (1 p. za udział
w jednym spotkaniu naukowym, max. 3 p):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Języka Polskiego PAN danych osobowych zawartych
we wniosku o stypendium doktoranckie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w okresie przyznania i wypłacania stypendium.
…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis doktoranta

OŚWIADCZENIE
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 286 Kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oświadczam, że (należy zaznaczyć):

□ przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona do wniosku dokumentacja są kompletne i zgodne
ze stanem faktycznym
□ zapoznałem się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla doktorantów
Językoznawczych Studiów Doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego PAN
…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis doktoranta



Art. 226. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w placówce oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi
odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211–224,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

