
 
Regulamin 

przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich 
Narodowego Banku Polskiego 

 
A) Program naukowych stypendiów doktoranckich Narodowego Banku Polskiego jest realizowany w 
ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Fundatorem stypendiów jest Narodowy Bank Polski (NBP). 
Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW). Fundacja Edukacyjna 
Przedsiębiorczości (FEP) jest jego administratorem.  
 
B) Zasady ogólne  

1. Stypendia naukowe są przyznawane na zasadach konkursu.  

2. Konkurs jest skierowany do doktorantów – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. 
Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu naukowych stypendiów doktoranckich 
realizowanego przez FEP.  

3. Konkurs jest ogłaszany publicznie na stronie internetowej Programu Stypendiów Pomostowych: 
www.stypendia-pomostowe.pl oraz www.mojestypendium.pl  

4. Stypendia naukowe są przyznawane na rok akademicki, z zastrzeżeniem części E ust. 3 i 4 oraz części F 
ust. 2.  

5. Łączny okres pobierania stypendium naukowego przez doktoranta nie może być dłuższy, niż 4 lata.  

6. Doktorant otrzymujący stypendium naukowe może podejmować pracę zarobkową poza miejscem 
kształcenia na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej wymienionym w części C ust.1 lit. B, 
wyłącznie w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu.  
 
C) Kryteria i warunki przyznawania stypendium naukowego  
1. O stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy:  

a) byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;  

b) zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub 
w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym 
instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych 
przepisów albo na kształcenie w szkole doktorskiej;  

c) będą odbywali kształcenie po raz pierwszy na danym roku;  

d) kształcą się na I, II, III lub IV roku na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;  

e) kształcą się w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse;  

f) w opinii promotora bądź opiekuna naukowego wykazują się - adekwatnie do etapu kształcenia - 
zaangażowaniem, postępami w pracy naukowej lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.  
2. O stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełnią wszystkie warunki łącznie.  

3. Stypendia naukowe przyznaje zarząd FEP na wniosek Komisji Stypendialnej.  

4. Komisja Stypendialna powoływana jest przez zarząd FEP. W skład Komisji wchodzą po dwie osoby 
wskazane przez fundatora stypendiów i fundatora Programu oraz jedna wskazana przez administratora 
Programu. Do oceny wniosków doktorantów Komisja Stypendialna powołuje ekspertów spośród osób 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentujących dziedziny naukowe 
zgodne z dyscypliną rozpraw doktorskich kandydatów. W celu zapewnienia bezstronności, ekspert nie 
może oceniać wniosku kandydata, który kształci się w podmiocie, w którym zatrudniony jest ekspert.  

5. Kryteriami oceny są:  

• dorobek naukowy  

• koncepcja rozprawy doktorskiej (w przypadku doktorantów odbywających pierwszy rok kształcenia) lub 
postęp w realizacji rozprawy doktorskiej (w przypadku doktorantów odbywających kształcenie w kolejnych 
latach).  

6. Kryteria oceniane są punktowo. Podstawą ostatecznej oceny jest suma punktów otrzymanych za dwa 
kryteria łącznie. 50% oceny stanowią punkty za dorobek naukowy, 50% za koncepcję rozprawy doktorskiej 



lub postęp w realizacji rozprawy doktorskiej (szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej 
zawiera załącznik nr 1 do regulaminu).  

7. Komisja Stypendialna przygotowuje listę rankingową uczestników konkursu według liczby punktów.  

8. Stypendia naukowe przyznaje zarząd FEP osobom, które otrzymały największą liczbę punktów, nie niższą 
jednak niż 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianej procedurą kwalifikacyjną. W przypadku równiej 
liczby punktów, decyduje liczba punktów otrzymanych za ocenę koncepcji rozprawy doktorskiej lub za 
ocenę postępu w realizacji rozprawy doktorskiej. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów jest taka sama, 
decyduje liczba punktów otrzymanych przez kandydata za dorobek naukowy.  

9. Liczba przyznanych stypendiów naukowych uzależniona jest od przyznanych administratorowi Programu 
środków finansowych, nie będzie jednak większa niż 10.  

10. Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie www.stypendia-pomostowe.pl zgodnie z 
harmonogramem obowiązującym w danym roku akademickim, nie później niż 40 dni od upływu terminu 
zgłaszania wniosków, o którym mowa w harmonogramie obowiązującym w danym roku akademickim.  

11. Odwołanie od decyzji zarządu FEP jest możliwe tylko w dwóch przypadkach:  

• jeśli podczas kwalifikowania wniosku popełniony został błąd. Możliwe jest wówczas ponowne 
rozpatrzenie wniosku, pod warunkiem, że został prawidłowo i w terminie złożony do administratora 
Programu,  

• jeśli wniosek nie dotarł w terminie do FEP, nie z winy uczestnika konkursu.  
12. Odwołanie od decyzji zarządu FEP musi być dostarczone do FEP nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia 
listy stypendystów na stronie internetowej Programu. Data ogłoszenia listy stypendystów zamieszczona 
jest w harmonogramie obowiązującym w danym roku akademickim. Odwołanie może być dostarczone za 
pośrednictwem poczty elektronicznej albo tradycyjnej, albo bezpośrednio do siedziby FEP. W przypadku 
poczty tradycyjnej będzie brana pod uwagę data doręczenia odwołania do FEP.  
13. Procedura kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona ponownie, w odniesieniu do wniosków, których 
dotyczyło odwołanie, a lista rankingowa zostanie zbudowana z uwzględnieniem wyników kwalifikowania 
tych wniosków.  
 
D) Zasady i tryb składania wniosków  
1. Warunkiem udziału w konkursie jest:  

a) złożenie wniosku aplikacyjnego on-line. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej Programu 
www.stypendia-pomostowe.pl;  

b) dostarczenie wersji papierowej wniosku do FEP.  

2. Do wniosku należy dołączyć:  

a) w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na I roku kształcenia: 

• koncepcję rozprawy doktorskiej,  

• kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,  

• opinię promotora lub opiekuna naukowego,  

• wykaz publikacji.  
b) w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na kolejne lata kształcenia:  
• koncepcję rozprawy doktorskiej (w przypadku gdy kandydat wnioskuje o stypendium w programie po raz 
pierwszy), albo szczegółowo uargumentowaną opinię promotora, lub jeśli nie ma jeszcze promotora - 
opiekuna naukowego, o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ,  
• kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,  
• zaświadczenie o zaliczeniu kształcenia w roku poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium bądź o 
spełnieniu wymagań przewidzianych w programie kształcenia szkoły doktorskiej,  
• opinię promotora, a jeśli doktorant nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego,  
• wykaz publikacji.  
 
Komisja Stypendialna może zwrócić się do kandydata o przekazanie kopii publikacji.  
Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot prowadzący kształcenie 
doktoranta.  



3. Wersję papierową wniosku aplikacyjnego należy dostarczyć na adres:  
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29  
w terminie zgodnym z harmonogramem obowiązującym w danym roku akademickim, zamieszczonym na 
stronie www.stypendia-pomostowe.pl  
 
E) Realizacja stypendium  
1. Roczne stypendium naukowe wynosi 18.000 zł i jest przyznawane oraz wypłacane w równych ratach w 
okresie 10 miesięcy (od października do lipca) z zastrzeżeniem części E ust. 3 i 4. Stypendium za miesiąc 
październik i listopad wypłaca się wraz ze stypendium za grudzień do 10 grudnia.  

2. Stypendium będzie przekazywane przelewem na wskazany przez Stypendystę rachunek bankowy, 
którego Stypendysta jest właścicielem lub współwłaścicielem.  

3. Stypendysta jest zobowiązany do przedłożenia w FEP, po zakończeniu roku akademickiego, na który 
przyznane zostało stypendium, następujących dokumentów: zaświadczenia o zaliczeniu kształcenia w roku, 
w którym pobierał stypendium bądź zaświadczenia podmiotu o spełnieniu wymagań przewidzianych w 
programie kształcenia szkoły doktorskiej, dokumentu potwierdzającego zdanie wszystkich egzaminów 
(wyciąg z postępu w kształceniu - lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
podmiot prowadzący kształcenie doktoranta), szczegółowo uargumentowanej pozytywnej opinii 
promotora, lub jeśli doktorant nie ma jeszcze promotora – opinię opiekuna naukowego, o postępach w 
przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz kopii ewentualnych publikacji, a w przypadku doktorantów 
szkoły doktorskiej, którzy poddani zostali ocenie śródokresowej  - wyniku tej oceny. 

Dokumenty należy dostarczyć do FEP w terminie do 31 lipca roku akademickiego, na który przyznano 
stypendium. W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów, niezaliczenia kształcenia w roku 
w którym doktorant pobierał stypendium bądź niespełnienia wymagań przewidzianych w programie 
kształcenia szkoły doktorskiej i/lub negatywnej opinii promotora albo opiekuna naukowego o postępach w 
przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a w przypadku doktorantów, którzy poddani zostali ocenie 
śródokresowej - wyniku tej oceny, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych rat 
stypendium.  

4. Stypendysta, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia 
kształcenia przewidziany w programie kształcenia w szkole doktorskiej albo uczestnik stacjonarnych 
studiów doktoranckich, który ukończył je w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych 
studiów, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, 
jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące.  
 
F) Prawa i obowiązki  
1. Podstawą wypłaty stypendium naukowego przez administratora Programu jest umowa zawarta 
pomiędzy FEP a Stypendystą.  

2. Doktorant traci prawo do stypendium naukowego (zostanie wykluczony z dalszego udziału w 
Programie), jeśli:  

a) zmieni charakter studiów doktoranckich na niestacjonarne i/lub przeniesie się na kształcenie w uczelni 
niepublicznej, i/lub zmieni dyscyplinę naukową na taką, która nie daje prawa do udziału w Programie;  

b) i przedłuży okres odbywania studiów doktoranckich albo zawiesi kształcenie w szkole doktorskiej;  

c) zrezygnuje z kształcenia z przyczyn wynikających z siły wyższej (wypadek, choroba – zdarzenia te muszą 
być udokumentowane);  

d) nie uzyska pozytywnej opinii promotora, lub jeśli doktorant nie ma jeszcze promotora, opinii opiekuna 
naukowego o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, bądź otrzyma negatywną ocenę 
śródokresową, w przypadku doktorantów, którzy poddani zostali ocenie śródokresowej;  

e) nie zda wszystkich egzaminów przewidzianych tokiem studiów doktoranckich bądź nie spełni wymagań 
przewidzianych w programie kształcenia w szkole doktorskiej w roku akademickim, na który przyznane 
zostało stypendium;  



f) podejmie pracę zarobkową poza miejscem odbywania kształcenia wymienionym w części C ust. 1 lit. b w 
wymiarze przekraczającym ½ etatu.  
O tych faktach Stypendysta powinien powiadomić FEP w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.  
3. W przypadku wypłaty transz stypendium naukowego po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w 
pkt. 2, Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych po tym terminie rat stypendium naukowego 
na wskazany przez FEP rachunek bankowy.  

4. W przypadku rezygnacji z kształcenia z przyczyn innych, niż wynikające z siły wyższej (wypadek, choroba 
– zdarzenia te muszą być udokumentowane), Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu wszystkich 
otrzymanych rat stypendium na wskazany przez FEP rachunek bankowy.  

5. Zasady i termin zwrotu rat stypendium zostaną ustalone w odrębnym porozumieniu zawartym przez 
Stypendystę z FEP. Porozumienie zostanie zawarte w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez FEP 
informacji o wydarzeniach wymienionych w pkt. 2 i 4. W przypadku nie zawarcia porozumienia, 
Stypendysta ma obowiązek zwrócić stosowne raty stypendium w terminie 7 dni od dnia wezwania przez 
FEP.  
 


