
ZAŁĄCZNIK NR 7 

Zasady powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

 

§ 1 

  

1. Komisję stypendialną powołuje Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 

Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (zwanym dalej Instytutem) spośród doktorantów 

delegowanych przez właściwy organ Samorządu Doktorantów. 

 

2. Kadencja komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej trwa rok. Rozpoczyna 

się z dniem powołania, a kończy się z dniem poprzedzającym dzień powołania komisji następnej 

kadencji, nie później jednak niż 31 grudnia kolejnego roku.  

 

3. Komisja stypendialna działa w składzie co najmniej trzyosobowym.  

 

4. Komisja stypendialna spośród swoich członków powołuje przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego.  

 

5. Większość składu komisji stypendialnej stanowią doktoranci.  

 

6. Decyzje komisji stypendialnej podpisuje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego 

wiceprzewodniczący.  

 

7. Członkowie komisji stypendialnej zobowiązani są do zachowania w poufności informacji, które 

dotyczą poszczególnych doktorantów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej, a które 

poznali w toku prac w komisji.  

 

8. Członek komisji stypendialnej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu o przyznanie 

świadczeń, w szczególności jeżeli przedmiotem postępowania jest decyzja o przyznanie 

świadczenia:  

1) jemu lub doktorantowi, z którym pozostaje w takim stosunku prawnym, że wynik 

postępowania może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;  

2) jego małżonkowi lub krewnym i powinowatym do drugiego stopnia;  

3) osobie związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

§ 2 

 

1. Członek komisji stypendialnej może zostać odwołany decyzją Dyrektora Instytutu na wniosek 

przewodniczącego, lub wiceprzewodniczącego komisji stypendialnej.  

 

2. Odwołanie członka komisji stypendialnej może nastąpić wyłącznie z następujących powodów:  

1) członek komisji, będący doktorantem, został skreślony z listy doktorantów;  

2) członek komisji stypendialnej nie stawił się na czterech kolejnych posiedzeniach komisji;  

3) członek komisji stypendialnej nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, 

Regulaminu Studiów Doktoranckich w Instytucie, lub przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego;  



4) członek komisji z przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków;  

5) przewodniczący nie organizuje prac komisji stypendialnej.  

 

3. Członek komisji stypendialnej może zrezygnować z udziału w komisji stypendialnej składając 

pisemną rezygnację Dyrektorowi Instytutu.  

 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  

 

§ 3 

 

1. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor Instytutu spośród doktorantów 

delegowanych przez właściwy organ Samorządu Doktorantów.  

2. Przepisy § 2 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 4 

 

Instytut zapewnia komisji stypendialnej tablicę informacyjną, pomieszczenie na czas odbywania 

dyżurów oraz miejsce pozwalające w bezpieczny sposób przechowywać dokumenty komisji, jak i 

dostęp do komputera i drukarki.  

 

§ 5 

 

Do obowiązków komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy w 

szczególności:  

1) rozpatrywanie wniosków w terminie,  

2) odbywanie dyżurów co najmniej dwa razy w miesiącu,  

3) podanie do wiadomości, w sposób powszechnie dostępny dla doktorantów miejsca i czasu 

odbywania dyżurów.  

 

§ 6 

 

Do obowiązków przewodniczącego komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

należy w szczególności:  

1) zwoływanie posiedzeń komisji,  

2) koordynacja prac komisji,  

3) sprawowanie pieczy nad dokumentacją przedkładaną komisji.  

 

§ 7 

 

1. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej sprawuje Dyrektor Instytutu.  

 

2. W ramach nadzoru Dyrektor Instytutu może uchylić decyzję komisji stypendialnej niezgodną z 

przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym 

Regulaminem. 3. Nadzór nad działalnością sprawuje Dyrektor Instytutu.  

 



4. W ramach nadzoru Dyrektor Instytutu  może uchylić decyzję Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym lub niniejszym Regulaminem. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku niepowołania komisji stypendialnej bądź niezłożenia wniosku, o którym mowa w 

art.175 ust. 4 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym przez właściwy organ samorządu doktoranckiego, świadczenia, o których mowa w § 30 

ust. 1 przyznaje Dyrektor Instytutu.  

 

2. W przypadku niepowołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej bądź niezłożenia wniosku, o 

którym mowa w art.175 ust. 4 przez właściwy organ samorządu doktoranckiego, stypendium dla 

najlepszych doktorantów przyznaje Dyrektor Instytutu.  

 

3. Od decyzji Dyrektora Instytutu podjętej na podstawie ust. 1 służy odwołanie do Rady 

Naukowej.  

 

4. Od decyzji Rady Naukowej w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów nie służy 

odwołanie, jednakże doktorant może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji złożyć wniosek o 

ponowne rozpoznanie sprawy. 


