UCHWAŁA NR XV/209/2011
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla
doktorantów II”.
Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1590 z późn. zm.1) ) oraz art. 173a w zw. z art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.2) ) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. W Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVIII/843/10 Sejmiku Województwa
Lubelskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia
naukowe dla doktorantów II” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 133, poz. 2241), wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) przedsiębiorca – podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.)”;
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stypendium przyznaje się na okres 18 miesięcy w wysokości 3 656 zł/mc, z uwzględnieniem § 13 ust. 3 i 4 regulaminu. W ramach projektu zostaną ogłoszone 3 konkursy: jeden
w 2011 r. i dwa w 2012 r. Wsparciem zostanie objętych łącznie 185 doktorantów: w 2011 r. – 60 doktorantów
i w 2012 r. kolejno – 60 i 65 doktorantów. Stypendium wypłacane będzie co trzy miesiące przelewem na konto
bankowe doktoranta: od lutego 2011 r. w ramach pierwszego konkursu; od stycznia 2012 r. w ramach drugiego
konkursu; od lipca 2012 r. w ramach trzeciego konkursu.”;
3) w § 3:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „przez okres do 18 miesięcy”;
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Jeżeli doktorant pobiera stypendium współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie może ubiegać się
o przyznanie stypendium.”;
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Jeżeli doktorant pobiera inne stypendia z tytułu studiów doktoranckich,
prowadzonej rozprawy doktorskiej, finansowane ze środków publicznych mających podobny charakter
finansowy, tzn. nie podlegających rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty
księgowe, których suma miesięcznie wynosi co najmniej 5.000 zł, nie może ubiegać się o przyznanie
stypendium.”;
4) w § 4:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium doktorant składa oświadczenie
o korzystaniu z innych środków publicznych, tj. stypendiów z tytułu studiów doktoranckich, prowadzonej
rozprawy doktorskiej, nie podlegających rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty
księgowe. Wzór oświadczenia o korzystaniu z innych środków publicznych stanowi Załącznik nr 1 do
regulaminu.”;
b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w przypadku osoby będącej uczestnikiem studiów doktoranckich –
zaświadczenie potwierdzające status doktoranta (studenta studiów doktoranckich) oraz zaświadczenie
potwierdzające wszczęty przewód doktorski, jeżeli dana osoba ma wszczęty przewód doktorski,”;
5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej (jeden oryginał i dwie kopie) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja
elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową. Pliki elektroniczne należy
zapisać w formacie MS Word.”;
6) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na liście rankingowej
w ramach danego konkursu, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.”;
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7) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku zwolnienia miejsca stypendialnego na liście rankingowej
doktorantów z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 1 regulaminu, prawo do wypłaty stypendium nabywa kolejno
osoba z listy rezerwowej i przysługuje ono od początku miesiąca, w którym wystąpiły zdarzenia, o których
mowa w § 14 ust. 1 regulaminu, z uwzględnieniem § 14 ust. 6 regulaminu, pod warunkiem spełniania przez tą
osobę w dalszym ciągu warunków określonych w § 4 ust. 1 – 4 regulaminu.”;
8) w § 13:
a) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku gdy doktorant pobiera inne stypendia z tytułu studiów
doktoranckich, prowadzonej rozprawy doktorskiej, finansowane ze środków publicznych mających podobny
charakter finansowy, tzn. nie podlegających rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki
i dokumenty księgowe, miesięczna kwota stypendium zostanie wypłacona w wysokości określonej w § 2 ust.
1 regulaminu, jeżeli suma średniomiesięcznych świadczeń (otrzymywanych z innych źródeł i w ramach
projektu) nie przekroczy kwoty 5.000 zł.”;
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Jeżeli suma średniomiesięcznych świadczeń, o których mowa w ust.
3 przekracza kwotę 5.000 zł, miesięczna kwota stypendium w wysokości określonej w § 2 ust. 1 regulaminu
zostaje pomniejszona o kwotę przekraczającą 5.000 zł.”
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Jeżeli w okresie otrzymywania stypendium doktorant uzyska prawo do
innego stypendium z tytułu studiów doktoranckich, prowadzonej rozprawy doktorskiej, finansowanego ze
środków publicznych, którego wysokość wpływa na przekroczenie lub zwiększenie sumy
średniomiesięcznych świadczeń , o których mowa w ust. 3 ponad 5.000 zł, doktorant ma obowiązek złożyć
aktualne oświadczenie o korzystaniu z innych środków publicznych.”;
d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W przypadku niewywiązania się przez doktoranta z obowiązku, o którym
mowa w ust. 5, kwota stypendium wypłacona w części nienależnej, podlega zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania powyższego
stypendium do dnia zwrotu na wskazany nr rachunku bankowego UMWL.”;
9) w § 14:
a) „1. Doktorant traci prawo do wypłaty stypendium, z uwzględnieniem ust. 6, w przypadku gdy: 1) przestał
spełniać warunki określone w § 4 ust. 1 – 4 regulaminu, 2) złoży oświadczenie o rezygnacji ze stypendium,
3) nastąpi rozwiązanie umowy przekazywania stypendium z powodu niewywiązania się doktoranta
z obowiązków, o którym mowa w § 16 ust. 1 lub 2 regulaminu.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prawo do wypłaty stypendium doktorant traci z ostatnim dniem miesiąca,
poprzedzającym miesiąc w którym wystąpiły zdarzenia, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust.
6.”;
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Jeżeli doktorant nie uzupełni braków, o których mowa w ust. 5 w terminie
miesiąca od dnia otrzymania wezwania w formie elektronicznej na wskazany przez doktoranta adres
mailowy, traci prawo do pozostałej niewypłaconej części stypendium. Przepis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.”;
10) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W ramach promocji projektu doktorant zobowiązany jest w terminie
6 miesięcy od dnia podpisania umowy przekazywania stypendium do napisania artykułu naukowego oraz
przygotowania prezentacji pracy doktorskiej, które zostaną zamieszczone na Lubelskim Portalu
Gospodarczym. Powyższe informacje doktorant dostarczy w formie elektronicznej kadrze zarządzającej
projektem.”;
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku niewywiązania się przez doktoranta z obowiązków,
o których mowa w ust. 1 lub ust. 3 Województwo Lubelskie może jednostronnie rozwiązać umowę
przekazywania stypendium.”;
11) „Wzór oświadczenia o korzystaniu z innych środków publicznych” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
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12) „Wzór wniosku doktoranta o przyznanie stypendium” stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu
przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
13) „Wzór karty oceny formalnej wniosku doktoranta o przyznanie stypendium” stanowiącej załącznik nr 3 do
Regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla
doktorantów II” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
14) „Wzór umowy przekazywania stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu
„Stypendia naukowe dla doktorantów II” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Arkadiusz Bratkowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r.
Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i Nr 10, poz.
230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240, Nr 180, poz. 1280,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr
57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 112, poz. 654 i Nr 84, poz.
455.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/209/2011
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc
Wzór oświadczenia o korzystaniu z innych środków publicznych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/209/2011
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc
Wzór wniosku doktoranta o przyznanie stypendium
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/209/2011
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc
Wzór karty oceny formalnej wniosku doktoranta o przyznanie stypendium
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/209/2011
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc
Zał.4 -Wzór umowy przekazywania stypendium
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