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Regulamin Komisji Stypendialnej tworzonej w ramach projektu  

„Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” 
 
 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa skład, tryb, zasady i zakres prac Komisji Stypendialnej tworzonej  
ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”. Projekt 
realizowany jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Działanie 8.2, 
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, który finansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa dolnośląskiego. 

2. Komisja Stypendialna (zwana dalej KS) jest ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego w zakresie przyznawania stypendiów skierowanych do doktorantów.  

 
§ 2. 1. Komisję Stypendialną powołuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 
2. Członkowie KS powoływani i odwoływani są imiennie każdorazowo zarządzeniem Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego. 
3. Minimalny skład KS liczy 8 osób. 
4. W skład KS wchodzą: 

1) Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego – jako przewodniczący; 
2) Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego – jako zastępca przewodniczącego; 
3) Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego – jako członek KS; 
4) Kierownik Działu ds. Współpracy Gospodarki i Nauki – jako członek KS; 
5) Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej – jako członek KS; 
6) Przedstawiciele świata nauki – jako członkowie KS; 
7) Przedstawiciele świata biznesu – jako członkowie KS. 

5. Wykluczenie członka ze składu KS może nastąpid poprzez decyzję Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego na wniosek przewodniczącego KS w następujących przypadkach: 
1) trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach na obradach; 
2) uzasadnionego wniosku o wykluczenie skierowanego do przewodniczącego KS; 
3) śmierci członka. 

6.  W przypadku wykluczenia członka KS, skład KS zostaje uzupełniony zgodnie z § 2 ust. 2 i 3. 
7. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego pełni rolę przewodniczącego i prowadzi obrady 

KS. W przypadku jego nieobecności funkcję przewodniczącego pełni Dyrektor Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego.  

 
§ 3.  Uczestnictwo w ramach prac KS jest nieodpłatne. 

 
§ 4. 1.Członkowie KS informowani są o planowanych terminach posiedzeo w formie elektronicznej 

oraz telefonicznie przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 
2. Członkowie Komisji obradują na posiedzeniach okresowych – po zakooczeniu każdej edycji 

konkursowej oraz poszczególnych okresów sprawozdawczych. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się 
zwoływanie posiedzeo dodatkowych. 
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§ 5. 1. Wszelkie decyzje KS zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
podczas głosowania jawnego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos  Przewodniczącego. 

2.  W uzasadnionych przypadkach decyzje mogą byd podejmowane w trybie obiegowym bez 
konieczności zwołania posiedzenia KS.  Decyzję w trybie obiegowym  uznaje się za podjętą jeśli swój 
podpis na dokumencie złoży ponad połowa członków KS. Informacja o sposobie podjęcia danej decyzji w 
trybie obiegowym zostaje umieszczona w protokole na najbliższym posiedzeniu KS.  

 
§ 6. 1.Do kompetencji KS należy: 

1) sprawowanie nadzoru  nad całością procesu przyznawania stypendium;  
2) w zakresie doboru recenzentów: 

a) stworzenie listy potencjalnych recenzentów, 
b) przyporządkowanie recenzentów do oceny konkretnego wniosku stypendialnego  

w oparciu o zgodnośd dziedzin i dyscyplin wskazanych w załączniku 1 do Regulaminu 
przyznawania stypendium w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja  
w innowacyjny rozwój regionu” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki” w formie Listy Recenzentów;   

3) w zakresie oceny merytorycznej wniosków stypendialnych:  
a)  możliwośd przyznania dodatkowych punktów (do 20% całkowitej skali punktowej) wnioskom 

stypendialnym za perspektywicznośd praktycznego zastosowania i wdrożenia rezultatów badao 
na terenie województwa dolnośląskiego, 

b)  sporządzanie opinii uzasadniającej przyznanie dodatkowych punktów w karcie oceny 
merytorycznej wniosku; 

4) w zakresie przyznawania stypendium: 
a) wyłonienie listy potencjalnych kandydatów kwalifikujących się do otrzymania stypendium, 

których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% całkowitej skali 
punktowej podczas oceny merytorycznej, 

b) przekazanie listy, o której mowa w lit. a, w formie rekomendacji Zarządowi Województwa 
Dolnośląskiego, który podejmuje ostateczną decyzję w zakresie przyznania stypendium;  

5)  w zakresie przyznawania dodatkowych stypendium: 
a) sporządzenie listy rezerwowej doktorantów, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz 

uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej, lecz nie zostały objęte 
wsparciem finansowym z powodu ograniczonych środków dostępnych na wypłatę stypendiów, 

b) w przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez doktoranta, któremu przyznano 
wcześniej wsparcie finansowe, KS może utworzyd listę uzupełniającą na podstawie listy 
rezerwowej, 

c) stypendium dodatkowe przyznaje się osobie pierwszej *lub odpowiednio kolejnej+ na liście 
rezerwowej doktorantów, pod warunkiem spełniania przez nią w dalszym ciągu kryteriów 
formalnych określonych w § 3 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”, 

d) przekazanie listy, o której mowa w lit. b, w formie rekomendacji Zarządowi Województwa 
Dolnośląskiego, który podejmuje ostateczną decyzję w zakresie przyznania stypendium;  

6) w zakresie konieczności wprowadzenia zmian do Porozumienia o współpracy zwanego dalej 
Porozumieniem (załącznik 3 do Wniosku o przyznanie stypendium): 
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a) aneksowanie Porozumienia wymaga zgody przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, 
b) decyzję o celowości i zasadności aneksowania Porozumienia podejmuje przewodniczący lub 

zastępca przewodniczącego KS na podstawie pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem 
doktoranta, 

c) w przypadku posiadania przez doktoranta jednego Porozumienia brak zgody na aneksowanie 
Porozumienia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium, 

d) w przypadku posiadania przez doktoranta kilku Porozumieo i braku możliwości aneksowania 
jednego lub więcej z nich, decyzję o kontynuacji wypłaty stypendium podejmuje 
przewodniczący lub zastępca przewodniczącego KS na podstawie pozostałych zaakceptowanych  
Porozumieo, 

e) w sytuacjach wyjątkowych przewodniczący lub zastępca przewodniczącego KS może przekazad 
pod obrady KS prośby dotyczącą wydania zgody na aneksowanie Porozumienia wraz  
z uzasadnieniem wprowadzonych zmian;   

7) KS może wnioskowad do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o cofnięcie stypendium  
i wezwad doktoranta do jego zwrotu w wyznaczonym terminie wraz z podatkowymi odsetkami 
liczonymi od dnia otrzymania stypendium  w następujących przypadkach: 
a) doktorant nie złożył brakujących dokumentów lub wyjaśnieo w wyznaczonym terminie, 
b) doktorant złożył oświadczenie o rezygnacji ze stypendium, 
c) doktorant przestał spełniad przynajmniej jedno z kryteriów określonych w § 3 Regulaminu 

przyznawania stypendium w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja  
w innowacyjny rozwój regionu”, 

d) doktorant przedstawił nieprawdziwe informacje w dostarczonych dokumentach; 
e) doktorant nie złożył dokumentów określonych w § 9 pkt 3 Regulaminu przyznawania 

stypendium w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój 
regionu”, 

f) doktorant nie wypełnia podjętych zobowiązao określonych w regulaminie przyznawania 
stypendium oraz umowie stypendialnej, 

g) doktorant znacząco zmienił temat i zakres pracy doktorskiej, 
h) doktorant wyjedzie na długotrwały, nie mający naukowego charakteru, pobyt poza krajem. 

 
§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy 

Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja  
w innowacyjny rozwój regionu”. 

 
§ 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
 


