Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, Ŝe w świetle obowiązujących przepisów (zmiany w Ustawie - Prawo o szkolnictwie
wyŜszym) doktoranci mogą starać się (samodzielnie) o pomoc materialną (np. w formie stypendium) od
władz samorządowych.
[Administracja samorządowa występuje na szczeblu województwa (marszałek, sejmik, zarząd), powiatu
(starosta, rada powiatu) oraz gminy (prezydent, burmistrz lub wójt, rada gminy). Szczególnym przypadkiem
są miasta na prawach powiatu, gdzie znajduje się urząd miasta (prezydent i rada miasta.]

Dz.U.09.202.1553

USTAWA
z dnia 5 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyŜszym
(Dz. U. z dnia 1 grudnia 2009 r.)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
3) po art. 173 dodaje się art. 173a i 173b w brzmieniu:
"Art. 173a. 1. Pomoc materialna dla studentów moŜe być przyznawana przez jednostki samorządu
terytorialnego.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale:
1) rodzaj pomocy materialnej;
2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;
3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;
4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą moŜe ubiegać się student.
Art. 173b. 1. Stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub
osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.
2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, zatwierdza minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa
WyŜszego.
3. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, dla studentów uczelni
wojskowych, słuŜb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich zatwierdza
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego, po zasięgnięciu opinii właściwych
ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 oraz Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego.";
5) po art. 199 dodaje się art. 199a i 199b w brzmieniu:
"Art. 199a. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla doktorantów na
zasadach określonych w art. 173a.
Art. 199b. Stypendia naukowe dla doktorantów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby
prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi na zasadach określonych w art.
173b.";

