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1.  CEL I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY: 
Celem niniejszej procedury jest wskazanie zasad postępowania, finansowania, monitorowania oraz 
sprawozdawczości stypendiów i staży naukowych/zawodowych na Politechnice Krakowskiej.  
Procedura nie obejmuje stypendiów i staży finansowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Fundację na 
rzecz Nauki Polskiej, NCBiR, NCN oraz inne agencje wykonawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 

2.  SKRÓTY I DEFINICJE: 
Młody naukowiec osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia (do dnia złożenia 

wniosku) 

Stypendysta  (I.) młody naukowiec oraz uczestnik studiów doktoranckich, biorący udział w realizacji badań 

naukowych bądź prac rozwojowych (II.) osoba, której wszczęto przewód doktorski (III.) wybitny 

młody naukowiec zatrudniony w jednostce PK 

 

3.  WYMAGANE DOKUMENTY (odpowiednio do danego toku postępowania): 
I. - Wniosek o przyznanie stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich 

- Umowa o wypłatę stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich 

II. - Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego dla osób, którym wszczęto przewód doktorski 
- Umowa o wypłatę stypendium doktorskiego dla osób, którym wszczęto przewód doktorski 

III.   - Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca 
- Umowa o finansowanie stypendium naukowego zawarta pomiędzy Ministrem a Jednostką 

- Umowa w wypłatę stypendium dla wybitnego młodego naukowca zawarta pomiędzy Jednostką a 

stypendystą 

IV. - Wniosek o skierowanie na staż naukowy/zawodowy 
 

4. TOK POSTĘPOWANIA: 
I. Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich, biorących udział w realizacji badań 

naukowych lub prac rozwojowych, finansowanych z dotacji celowej na działalność statutową 

L.p. Działanie Termin 

Jednostka 
organizacyjna / osoba 
odpowiedzialna za 
prawidłową i 
terminową realizację 

1. Powołanie Komisji Konkursowej, ogłoszenie 

konkursu 

niezwłocznie po otrzymaniu 

decyzji o przyznaniu dotacji 

celowej, nie później niż 30 dni 

od daty wpływu decyzji 

Wydział / Dziekan 

2. Ustalenie sposobu podziału dotacji niezwłocznie po powołaniu 

Komisji Konkursowej i 

ogłoszeniu konkursu 

Komisja Konkursowa / 

Dziekan 

  

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium  w wyznaczonym przez Dziekana 

terminie 

Stypendysta 

DZIAŁ BADAŃ 
NAUKOWYCH  

(PN-1) 

Zasady finansowania stypendiów i staży naukowych 
oraz sposobu ich monitoringu i sprawozdawczości 

Niniejsza procedura jest własnością Politechniki Krakowskiej, do użytku wewnętrznego, 
podlega aktualizacji przez Dział Badań Naukowych 

Opracował zespół:  Zatwierdził: Data sporządzenia: 

A. Karpiel, J. Muszyńska, J. Piecuch Koordynator projektu 

30.01.2013 r. 

Data aktualizacji: 
18.09.2013 r. 
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4. Sporządzenie listy rankingowej wniosków, 

podjęcie decyzji o przyznaniu stypendium, 

sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji 

Konkursowej i przekazanie go do Działu Badań 

Naukowych 

po złożeniu wniosków przez 

Stypendystów, w wyznaczonym 

przez Komisję Konkursową 

terminie 

Komisja Konkursowa / 

Dziekan 

5. Przygotowanie umowy o wypłatę stypendium, 

uzyskanie wymaganych podpisów i przekazanie 

umowy do Działu Badan Naukowych 

niezwłocznie po przyznaniu 

stypendium Stypendystom 

Wydział/ Dziekan 

6. Wpisanie umowy do rejestru umów niezwłocznie po otrzymaniu  

umowy 

Dział Badań Naukowych 

7. Założenie teczki tematu oraz utworzenie konta 

kosztowego w systemie HMS 

niezwłocznie po zarejestrowaniu 

umowy 

Dział Badań Naukowych 

8. Sporządzenie listy wypłat stypendium oraz plików 

z przelewami do banku i przekazanie do Działu 

Finansowego  

niezwłocznie po podpisaniu  

i zarejestrowaniu umowy, 

najpóźniej 1 dzień roboczy 

przed terminem wypłaty 

Wydział / Dziekan  

9. Wypłata stypendium po otrzymaniu listy wypłat 

stypendium oraz plików  

z przelewami do banku, w 

pierwszym dniu miesiąca z góry 

Dział Finansowy 

10. Sporządzenie sprawozdania z badań naukowych, 

przeprowadzonych w okresie pobierania 

stypendium 

do 15 grudnia roku, w którym 

stypendium zostało przyznane  

Wydział / Stypendysta 

II. Stypendia doktorskie dla osób, którym wszczęto przewód doktorski 
1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

doktorskiego w jednostce administracyjnej 

wydziału 

na bieżąco przez cały rok Stypendysta 

2. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium  najbliższe posiedzenie Kolegium 

Dziekańskiego lub Rady 

Wydziału 

Kolegium Dziekańskie lub 

Rada Wydziału / Dziekan 

 

3. Przekazanie wniosku podpisanego przez Dziekana 

do Działu Badań Naukowych 

niezwłocznie po zaopiniowaniu 

wniosku 

Wydział 

4. Podjęcie decyzji o przyznaniu stypendium  niezwłocznie po otrzymaniu 

wniosku 

Prorektor ds. Nauki 

5. Ewidencjonowanie przyznanych stypendiów na bieżąco Dział Badań Naukowych  

6. Przygotowanie pisma informującego o przyznaniu 

stypendium dla: 

1) pracownika PK i przekazanie do Działu Płac, 
Działu Spraw Osobowych i Socjalnych, 
Dziekana Wydziału, jednostki organizacyjnej 
wydziału 

2) uczestnika studiów doktoranckich i 
przekazanie na Wydział 

niezwłocznie po podjęciu 

decyzji o przyznaniu 

stypendium 

Dział Badań Naukowych  

7. Sporządzenie umowy o wypłatę stypendium 

doktorskiego, uzyskanie wymaganych podpisów 

oraz wpisanie umowy do rejestru umów 

niezwłocznie po podjęciu 

decyzji o przyznaniu 

stypendium 

Dział Badań Naukowych 

8. Sporządzenie listy wypłat stypendium oraz plików 

z przelewami do banku dla: 

1/ pracowników PK 

2/ osób nie będących pracownikami PK 

niezwłocznie po podpisaniu i 

zarejestrowaniu umowy, 

najpóźniej 1 dzień roboczy 

przed terminem wypłaty 

1/ Dział Płac 

2/ Wydział 
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9. Wypłata stypendium  po otrzymaniu listy wypłat 

stypendium i plików z 

przelewami do banku, w 

pierwszym dniu miesiąca z góry 

Dział Finansowy 

10. Sporządzenie informacji o postępach w pracy 

naukowej, zgodnie z planem pracy, uzyskanie 

opinii promotora oraz przekazanie Prorektorowi 

ds. Nauki 

co 6 miesięcy i/lub po 

zakończeniu pobierania 

stypendium 

Stypendysta  

 

III. Stypendia naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 
1. Sporządzenie, uzyskanie wymaganych podpisów i 

przesłanie wniosku o przyznanie stypendium do 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

do 31 marca  Rada Wydziału / Stypendysta 

2. Sporządzenie umowy o finansowanie stypendium 

pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego a Politechniką Krakowską, uzyskanie 

wymaganych podpisów oraz odesłanie do MNiSW 

niezwłocznie po otrzymaniu 

decyzji o przyznaniu 

Stypendium, do 30 dni od daty 

uprawomocnienia się decyzji 

Stypendysta  

3. Sporządzenie umowy o wypłatę stypendium 

pomiędzy Politechniką Krakowską a Stypendystą, 

uzyskanie wymaganych podpisów oraz przesłanie 

1 egz. do MNiSW 

 

niezwłocznie po otrzymaniu 

podpisanej umowy z MNiSW 

Dział Badań Naukowych 

4. Wpisanie umowy o wypłatę stypendium do 

rejestru umów  

niezwłocznie po podpisaniu 

umowy 

Dział Badań Naukowych 

5. Wypisanie oraz przekazanie do Działu Płac 

zlecenia stałego wypłaty stypendium zgodnie z 

umową 

niezwłocznie po podpisaniu 

umowy  

Dział Badań Naukowych 

6. Sporządzenie listy wypłat stypendium oraz plików 

z przelewami do banku 

po otrzymaniu zlecenia stałego 

wypłaty, najpóźniej 1 dzień 

roboczy przed terminem 

wypłaty 

Dział Płac 

7. Wypłata stypendium  po otrzymaniu listy wypłat 

stypendium i plików z 

przelewami do banku, do 10 

dnia każdego miesiąca wypłaty 

stypendium 

Dział Finansowy 

8. Powiadomienie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego o wysokości środków wypłaconych 

Stypendyście  

do 60 dni od zakończenia 

wypłaty stypendium (zgodnie z 

umową) 

Dział Badań Naukowych / 

Dział Księgowości Finansowej  

IV. Staż naukowy/zawodowy pracownika PK 
1. Przedłożenie zgody jednostki przyjmującej na staż 

bezpośredniemu przełożonemu i kierownikowi 

jednostki organizacyjnej 

na bieżąco przez cały rok Kandydat na stażystę  

2. Złożenie wniosku o staż w jednostce 

administracyjnej wydziału 

niezwłocznie po przedłożeniu 

zgody jednostki przyjmującej na 

staż 

Kandydat na stażystę 

3. Zaopiniowanie wniosku o staż  najbliższe posiedzenie Kolegium 

Dziekańskiego lub Rady 

Wydziału 

Kolegium Dziekańskie lub 

Rada Wydziału / Dziekan 

4. Przekazanie zaopiniowanego wniosku do decyzji 

Prorektora ds. Nauki 

niezwłocznie po zaopiniowaniu 

wniosku 

Wydział  

5. Ewidencjonowanie stażu  

 

niezwłocznie po podjęciu 

decyzji przez Prorektora ds. 

Nauki 

Dział Badań Naukowych  
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6. Przygotowanie pisma informującego o 

skierowaniu Kandydata na staż we wskazanej 

jednostce i przekazanie kopii: 

Stażyście, bezpośredniemu przełożonemu,  

kierownikowi jednostki organizacyjnej,  

Dziekanowi Wydziału oraz do Działu Spraw 

Osobowych i Socjalnych, Działu Planowania  

niezwłocznie po podjęciu 

decyzji przez Prorektora ds. 

Nauki 

Dział Badań Naukowych 

7. Przygotowanie i wysłanie pisma o skierowaniu na 

staż do jednostki przyjmującej Kandydata na staż 

niezwłocznie po podjęciu 

decyzji przez Prorektora ds. 

Nauki 

Dział Badań Naukowych  

8. Weryfikacja umowy sporządzonej przez jednostkę 

przyjmującą na staż (jeśli dotyczy) 

niezwłocznie po dostarczeniu 

umowy przez Kandydata na 

staż 

Dział Badań Naukowych / 

Radca Prawny 

9. Wpisanie umowy do rejestru umów (jeśli dotyczy) niezwłocznie po podpisaniu 

umowy 

Dział Badań Naukowych 

10. Przekazanie do Działu Badań Naukowych 

zaświadczenia z jednostki o odbytym stażu  

niezwłocznie po zakończeniu 

stażu 

Stażysta 

11. Sporządzenie syntetycznego opisu stażu i 

przekazanie bezpośredniemu przełożonemu oraz 

Prorektorowi ds. Nauki 

do 30 dni po zakończeniu stażu  Stażysta  

 

 

5. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350 z 

późn. zm.)  
2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U.2003 Nr 65 poz. 595 z późn. zm.)  
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365, z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 615, z późn. zm.) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów 
naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. 2010 nr 179 poz. 1204, z późn. zm.) 

6. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności 
statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 753, z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków 
przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski  

8. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców zatwierdzony w 
dniu 26.08.2012 r. przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

Regulacje wewnętrzne: 

1.  Statut Politechniki Krakowskiej z grudnia 2011 r.  

2. Uchwała Senatu PK z 17.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu podziału w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”  

3. Zarządzenie Rektora PK nr 50 z dnia 7.12.2012 r. w sprawie Zasad prowadzenia centralnego 
(elektronicznego) rejestru umów na Politechnice Krakowskiej 

4. Zarządzenie Rektora PK nr 17 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Administracji Politechniki Krakowskiej 

 

 

 



    

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA  

Projekt pn. „ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ” nr POKL.04.01.01-00-034/11 współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

6. UWAGI/KONTAKT: 
Dział Badań Naukowych 

tel. 12 628 22 04, 20 07, 22 85, 22 86 
 
7. ZAŁĄCZNIKI (odpowiednio do danego toku postępowania): 
 
I. - Umowa o wypłatę stypendium naukowego dla uczestnika studiów doktoranckich (załącznik 1)  

II. - Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego dla osób, którym wszczęto przewód doktorski (załącznik 2) 
 - Umowa o wypłatę stypendium doktorskiego dla osób, którym wszczęto przewód doktorski (załącznik 3) 
III. Aktualne załączniki dostępne są na stronie MNiSW w zakładce finansowanie nauki 
IV. - Wniosek o skierowanie na staż naukowy/zawodowy (załącznik 4) 

 


