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Regulamin 
Komisji Budżetowej 

 Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego  
 

Rozdział I. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

Zakres regulacji 

Regulamin Komisji Budż etowej Rady Doktoranto w Uniwersytetu Gdan skiego, żwany 
dalej: Regulaminem, okres la: 

1) ustro j Komisji Budż etowej Rady Doktoranto w Uniwersytetu Gdan skiego, żwanej 
dalej: Komisją; 

2) tryb dżiałania Komisji; 
3) podmioty uprawnione do ubiegania się o prżyżnanie dofinansowania że s rodko w 

będących w dyspożycji samorżądu doktoranto w UG; 
4) żasady oraż kryteria prżyżnawania dofinansowania, w tym wymogi formalne, 

kto re musżą spełnic  podmioty ubiegające się o prżyżnanie dofinansowania; 
5) tryb żmiany Regulaminu. 

 
§ 2. 

Definicje 

Ilekroc  w Regulaminie jest mowa o: 
1) kwerendżie naukowej – rożumie się prżeż to wyjażd w celu posżukiwania 

informacji w żasobach biblioteki lub archiwum, a takż e wyjażd w celu 
prżeprowadżenia badan  terenowych; 

2) wyjeż dżie krajowym – rożumie się prżeż to: 
a) wyjażd na konferencję naukową, 
b) wyjażd na kwerendę naukową, 
c) wyjażd na sżkolenie  

‒ odbywające się na terenie Polski; 
3)  wyjeż dżie żagranicżnym – rożumie się prżeż to:  

a) wyjażd na konferencję naukową,  
b) wyjażd na kwerendę naukową, 
c) wyjażd na sżkolenie  

‒ odbywające się poża terytorium Polski. 
 
 

 
Rozdział II. 

Ustrój Komisji  
 

§ 3. 
Charakter i zadanie Komisji 

Komisja Budż etowa jest organem Rady Doktoranto w Uniwersytetu Gdan skiego, żwanej 
dalej: Radą. Zadaniem Komisji jest prżyżnawanie doktorantom, wydżiałowym radom 
doktoranto w oraż organiżacjom doktoranckim s rodko w finansowych, będących  
w dyspożycji samorżądu doktoranto w, ż prżeżnacżeniem na ich dżiałalnos c  naukową lub 
organiżacyjną (prżyżnawanie dofinansowania). 
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§ 4. 

Skład i powoływanie  

1. W skład Komisji wchodżą prżewodnicżący oraż 4 cżłonko w.  
2. Prżewodnicżącym Komisji jest prżewodnicżący Rady. Cżłonko w Komisji powołuje 

Rada żwykłą więksżos cią głoso w spos ro d cżłonko w Rady, prży obecnos ci co 
najmniej połowy cżłonko w Rady.   

 
§ 5. 

Posiedzenia 

Posiedżenia Komisji odbywają się co najmniej raż w miesiącu. W lipcu i sierpniu 
posiedżenia Komisji nie odbywają się.  
 

§ 6. 
Podejmowanie decyzji 

1. Komisja podejmuje decyżje na posiedżeniach, żwykłą więksżos cią głoso w 
cżłonko w Komisji obecnych na posiedżeniu, prży obecnos ci co najmniej połowy 
cżłonko w Komisji. 

2. Posiedżenia prowadżi prżewodnicżący Komisji. 
3. Decyżje Komisji podpisuje prżewodnicżący Komisji.  
4. Cżłonek Komisji, na podstawie upoważ nienia udżielonego w formie pisemnej 

prżeż prżewodnicżącego Komisji, moż e w imieniu prżewodnicżącego: 
1) prowadżic  posiedżenie Komisji, 
2) podpisywac  decyżje Komisji, 
3) wykonywac  obowiążek prżewodnicżącego, o kto rym mowa w § 10 

Regulaminu. 
 

§ 7. 
Kontrasygnata Prorektora 

Decyżje Komisji wymagają kontrasygnaty prorektora Uniwersytetu Gdan skiego 
włas ciwego do spraw ksżtałcenia doktoranto w.  
 

§ 8.  
Charakter decyzji 

Decyżje Komisji są ostatecżne i nie są decyżjami w rożumieniu ustawy ż dnia 14 cżerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.  
 

§ 9. 
Obowiązek informacyjny 

Co najmniej dwa raży w roku Komisja organiżuje i prżeprowadża spotkanie 
informacyjne, dotycżące prżyżnawania dofinansowania prżeż Komisję, ż 
prżedstawicielami wydżiałowych rad doktoranto w oraż organiżacji doktoranckich, 
kto rym na podstawie decyżji Komisji prżyżnano dofinansowanie. W spotkaniu mogą 
ucżestnicżyc  ro wnież  doktoranci niebędący prżedstawicielami tych rad lub organiżacji. 
 

§ 10. 
Obowiązek sprawozdawczy 

Co najmniej dwa raży w roku prżewodnicżący Komisji składa prorektorowi 
Uniwersytetu Gdan skiego włas ciwemu do spraw ksżtałcenia doktoranto w sporżądżone 
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prżeż Komisję sprawożdanie ż prżyżnawania s rodko w finansowych na cele, o kto rych 
mowa w § 3. 
 

Rozdział III. 
Prawo do przyznania dofinansowania 

 
§ 11.  

 Podmioty uprawnione 

Prawo do prżyżnania dofinansowania prżeż Komisję prżysługuje:  
1) doktorantowi Uniwersytetu Gdan skiego; 
2) wydżiałowej radżie doktoranto w; 
3) organiżacji doktoranckiej żarejestrowanej na Uniwersytecie Gdan skim, żwanej 

dalej: organiżacją doktorancką. 
 

§ 12. 
Doktoranci ‒ przedmiot dofinansowania 

Każ dy doktorant Uniwersytetu Gdan skiego ma prawo ubiegac  się o dofinansowanie 
prowadżonej prżeż siebie dżiałalnos ci naukowej lub organiżacyjnej. 
 

§ 13. 
Wydziałowe rady doktorantów  ‒ przedmiot dofinansowania 

Wydżiałowa rada doktoranto w ma prawo ubiegac  się o dofinansowanie prowadżonej 
dżiałalnos ci bież ącej, w sżcżego lnos ci żakupu materiało w biurowych. 
 

§ 14. 
Organizacje doktoranckie ‒ przedmiot dofinansowania 

Każ da organiżacja doktorancka ma prawo ubiegac  się o dofinansowanie prowadżonej 
dżiałalnos ci statutowej. 
 

Rozdział IV. 
Kryteria oraz zasady przyznawania dofinansowania wydziałowym radom 

doktorantów oraz organizacjom doktoranckim 
 

§ 15. 
Kryteria przyznawania dofinansowania wydziałowym radom doktorantów oraz organizacjom 

doktoranckim 

Komisja prżyżnaje dofinansowanie wydżiałowej radżie doktoranto w oraż organiżacji 
doktoranckiej ż uwżględnieniem następujących kryterio w: 

1) prżycżyniania się do sżerżenia dobrego imienia Uniwersytetu Gdan skiego w 
Polsce i na s wiecie, w sżcżego lnos ci poprżeż organiżowanie konferencji 
naukowych i seminario w lub wydawanie publikacji naukowych; 

2) wspo łpracy ż innymi organiżacjami lub innymi os rodkami akademickimi w 
Polsce lub na s wiecie; 

3) skali organiżowanego prżedsięwżięcia, w tym licżby cżłonko w organiżacji 
biorących udżiał w projekcie; 

4) poparcia projektu prżeż władże ucżelni, w tym honorowego patronatu władż 
ucżelni lub wydżiału; 

5) skutecżnos ci w pożyskiwaniu dodatkowych fundusży; 
6) racjonalnego dysponowania oraż terminowego rożlicżania się ż prżyżnanego 

uprżednio dofinansowania; 
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7) poprawnos ci sporżądżonego preliminarża wydatko w; 
 

§16. 
Zasady przyznawania dofinansowania organizacjom doktoranckim 

1. Każ da organiżacja doktorancka ma prawo ubiegania się o prżyżnanie 
dofinansowania w celu realiżacji prżedsięwżięc  żaplanowanych  
w ramach dżiałalnos ci statutowej. Warunkiem prżyżnania dofinansowania jest 
prżedstawienie prżeż organiżację projektu dżiałalnos ci na dany rok akademicki i 
preliminarża budż etu na bież ący kwartał.  

2. Każ da organiżacja doktorancka ma prawo ubiegania się o prżyżnanie 
dofinansowania ż prżeżnacżeniem na potrżeby organiżacyjne ż żakresu 
dżiałalnos ci statutowej, w tym żakup materiało w biurowych lub 
eksploatacyjnych, w kwocie nie wyż sżej niż  300 PLN.  

3. Organiżacje doktoranckie użyskują prawo ubiegania się o prżyżnanie 
dofinansowania ż dniem rejestracji na Uniwersytecie Gdan skim. 

4. Warunkiem ponownego dofinansowania dżiałalnos ci statutowej organiżacji 
doktoranckiej jest żłoż enie prżeż tę organiżację sprawożdania merytorycżnego  
i finansowego ż dżiałalnos ci uprżednio dofinansowanej prżeż Komisję. 

5. Terminy składania wniosko w o prżyżnanie dofinansowania dla organiżacji 
doktoranckich są ustalane prżeż Komisję raż na kwartał. Uchybienie terminu 
skutkuje pożostawieniem wniosku beż rożpatrżenia. 
 

Rozdział V. 
Zasady rozpatrywania wniosków oraz kryteria przyznawania dofinansowania 

doktorantom 
 

§ 17. 
Zasady rozpatrywania wniosków doktorantów 

Komisja prży rożpatrywaniu wniosko w doktoranto w stosuje następujące żasady: 
1) pierwsżen stwo w prżyżnaniu s rodko w finansowych mają doktoranci, kto rży po 

raż pierwsży w danym roku akademickim ubiegają się o dofinansowanie; 
2) pierwsżen stwo w dofinansowaniu wyjażdu na kwerendę naukową w Polsce 

prżysługuje doktorantom w prżypadku, kto rych wsżcżęto prżewo d doktorski, 
jeż eli dofinansowanie wyjażdu ma służ yc  użyskaniu stopnia naukowego doktora; 
informacje o wsżcżętym prżewodżie doktorskim doktorant prżedstawia w 
użasadnieniu wniosku; 

3) kwota prżyżnanego dofinansowania nie moż e byc  niż sża niż  50 PLN; 
4) pkt 3 nie stosuje się, jeż eli wysokos c  kwoty, o kto rej prżyżnanie żwraca się 

doktorant, jest niż sża niż  50 PLN; 
5) kwota prżyżnanego dofinansowania wyjażdu na konferencję naukową nie moż e 

byc  wyż sża niż  1000 PLN; 
6) kwota prżyżnanego dofinansowania wyjażdu na kwerendę naukową lub 

sżkolenie nie moż e byc  wyż sża niż  400 PLN; 
7) kwoty dofinansowan , prżyżnawanych prżeż Komisję, są żaokrąglane do pełnego 

żłotego, żgodnie ż matematycżnymi żasadami żaokrąglania. 
 

§ 18. 
Kryteria przyznawania dofinansowania doktorantom 

Komisja prżyżnaje dofinansowanie doktorantowi ż uwżględnieniem następujących 
kryterio w: 
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1) prżycżyniania się do sżerżenia dobrego imienia Uniwersytetu Gdan skiego w 
Polsce i na s wiecie; 

2) naukowego charakteru dżiałalnos ci, o kto rej dofinansowanie ubiega się 
doktorant; 

3) racjonalnego dysponowania oraż terminowego rożlicżania się ż prżyżnanego 
uprżednio dofinansowania; 

4) poprawnos ci żłoż onego wniosku wraż ż wymaganymi żałącżnikami. 
 

Rozdział VI. 
Wymogi formalne wniosków doktorantów 

 
§ 19. 

Wymogi ogólne dotyczące wniosków 

Doktorant składa wniosek o prżyżnanie dofinansowania nie po ż niej niż  7 dni prżed 
dniem wyjażdu, a prżypadku ubiegania się o prżyżnanie dofinansowania po wyjeż dżie ‒ 
nie po ż niej niż  14 dni od dnia powrotu, ż żastrżeż eniem § 23 ust 1. Wniosek musi byc  
żłoż ony w formie papierowej, według wżoru dostępnego na stronie internetowej Rady, 
oraż musi byc  podpisany prżeż wnioskodawcę i żawierac  wsżystkie wymagane 
żałącżniki. 
 

Podrozdział I. 
Wyjazdy  krajowe 

 
§ 20. 

Wyjazd na konferencję naukową w Polsce 

1. We wniosku o prżyżnanie dofinansowania wyjażdu na konferencję naukową  
w Polsce, doktorant prżedstawia wstępny kosżtorys wyjażdu, stresżcżenie 
żgłosżonego referatu oraż potwierdżenie rejestracji lub prżyjęcia żgłosżenia na 
konferencję. 

2. Jeż eli żłoż enie wniosku o prżyżnanie dofinansowania następuje po wyjeż dżie na 
konferencję naukową w Polsce, doktorant prżedstawia we wniosku sżcżego łowy 
kosżtorys wyjażdu, stresżcżenie referatu i pisemne potwierdżenie jego 
wygłosżenia wydane prżeż organiżatora konferencji.  
 

§ 21. 
Wyjazd na kwerendę naukową w Polsce 

1. We wniosku o prżyżnanie dofinansowania wyjażdu na kwerendę naukową  
w Polsce, doktorant prżedstawia sżcżego łowy kosżtorys wyjażdu, wskażując 
miejsce i cel prżeprowadżenia planowanej kwerendy, oraż dołącża do wniosku 
żas wiadcżenie od opiekuna naukowego albo promotora potwierdżające, ż e 
doktorant żamierża prżeprowadżic  kwerendę. 

2. Jeż eli żłoż enie wniosku o prżyżnanie dofinansowania następuje po wyjeż dżie na 
kwerendę naukową w Polsce, doktorant prżedstawia we wniosku sżcżego łowy 
kosżtorys wyjażdu, informacje o miejscu i efektach prżeprowadżenia kwerendy 
oraż żas wiadcżenie od opiekuna naukowego albo promotora potwierdżające 
prżeprowadżenie kwerendy. 
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§ 22. 
Wyjazd na szkolenie w Polsce 

1. We wniosku o prżyżnanie dofinansowania wyjażdu na sżkolenie w Polsce 
doktorant prżedstawia program sżkolenia i potwierdżenie żakwalifikowania do 
udżiału w sżkoleniu oraż wskażuje pełną nażwę organiżatora sżkolenia.  

2. Jeż eli żłoż enie wniosku o prżyżnanie dofinansowania następuje po wyjeż dżie na 
sżkolenie w Polsce, doktorant dołącża do wniosku potwierdżenie ukon cżenia 
sżkolenia wydane prżeż jego organiżatora.  

 
§ 23. 

Rozliczanie kosztów wyjazdów krajowych 

1. W celu rożlicżenia kosżto w wyjażdu krajowego doktorant składa dokumenty 
potwierdżające posżcżego lne wydatki, w sżcżego lnos ci bilety ża prżejażd 
wsżystkimi s rodkami komunikacji (jak PKP, PKS lub linie lotnicże), dowody opłat 
ża ucżestnictwo w konferencjach lub dowody opłat ża noclegi (rachunki, faktury). 
Wsżystkie rachunki i faktury musżą byc  wystawione na Uniwersytet Gdan ski.  

2. Rożlicżenie diety moż e nastąpic  tylko, jeż eli jej kwota żostała okres lona  
w kosżtorysie, a doktorant użyskał prżed wyjażdem żgodę na wyjażd krajowy  
w postaci delegacji udżielonej prżeż dżiekana, kierownika sżkoły doktorskiej lub 
kierownika studio w doktoranckich. 

3. Dofinansowaniu podlega żakup bileto w, kto re żostały nabyte żgodnie  
ż żasadami obowiążującymi na Uniwersytecie Gdan skim. 

4. Do faktur opłacanych prżelewem należ y dołącżyc  potwierdżenie dokonania 
prżelewu. 

5. Dokumenty potwierdżające posżcżego lne wydatki, o kto rych mowa w § 22 ust. 1, 
musżą żostac  żłoż one prżeż doktoranta w terminie 14 dni od dnia powrotu 
doktoranta ż wyjażdu krajowego. Jeż eli doktorant wystąpił o dokonanie 
prżedpłaty, wsżystkie wymagane dokumenty musżą żostac  żłoż one nie po ż niej 
niż  na 7 dni prżed dniem wyjażdu. 
  

Podrozdział II. 
Wyjazdy zagraniczne 

 
§ 24. 

Ogólna zasada dotycząca wyjazdów zagranicznych 

1. Wniosek o prżyżnanie dofinansowania wyjażdu żagranicżnego musi żostac  
żłoż ony prżeż doktoranta nie po ż niej niż  na 7 dni prżed tym wyjażdem.  

2. Do wniosku doktorant dołącża kopię wniosku o udżielenie żgody na wyjażd 
służ bowy ża granicę, kto ry żostał rożpatrżony pożytywnie prżeż beżpos redniego 
prżełoż onego, dysponenta s rodko w oraż prorektora Uniwersytetu Gdan skiego 
włas ciwego do spraw nauki lub wspo łpracy ż żagranicą. 

 
§ 25. 

Wymogi formalne co do poszczególnych rodzajów wyjazdów zagranicznych 

1. We wniosku o prżyżnanie dofinansowania wyjażdu na konferencję naukową 
odbywającą się poża terytorium Polski, doktorant prżedstawia wstępny kosżtorys 
wyjażdu, stresżcżenie żgłosżonego referatu oraż potwierdżenie rejestracji lub 
prżyjęcia żgłosżenia na konferencję.  
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2. We wniosku o prżyżnanie dofinansowania wyjażdu na kwerendę naukową 
odbywającą się poża terytorium Polski, doktorant prżedstawia wstępny kosżtorys 
wyjażdu.  

3. We wniosku o prżyżnanie dofinansowania wyjażdu na sżkolenie odbywające się 
poża terytorium Polski, doktorant prżedstawia wstępny kosżtorys i program 
sżkolenia oraż potwierdżenie żakwalifikowania do udżiału w sżkoleniu i pełną 
nażwę organiżatora sżkolenia. 

 
§ 26. 

Rozliczanie kosztów wyjazdów zagranicznych 

1. W celu rożlicżenia kosżto w wyjażdu żagranicżnego doktorant składa dokumenty 
potwierdżające posżcżego lne wydatki, w sżcżego lnos ci bilety ża prżejażd 
wsżystkimi s rodkami komunikacji (jak PKP, PKS lub linie lotnicże), dowody opłat 
ża ucżestnictwo w konferencjach lub dowody opłat ża noclegi (rachunki, faktury). 
Wsżystkie faktury i rachunki musżą byc  wystawione na Uniwersytet Gdan ski. 

2. Dofinansowaniu podlega żakup bileto w, kto re żostały nabyte żgodnie ż żasadami 
obowiążującymi na Uniwersytecie Gdan skim. 

3. Do faktur opłaconych prżelewem należ y dołącżyc  potwierdżenie dokonania 
prżelewu. 

4. Dokumenty potwierdżające posżcżego lne wydatki, o kto rych mowa w § 25 ust. 1, 
musżą żostac  żłoż one prżeż doktoranta w Biurże Wspo łpracy Międżynarodowej 
Uniwersytetu Gdan skiego (w kto rej doktorant uprżednio żłoż ył wniosek o wyjażd 
służ bowy ża granicę) nie po ż niej niż  14 dni od powrotu doktoranta ż wyjażdu 
żagranicżnego.  

 
 

Rozdział VII. 
Zmiana Regulaminu 

 
§ 27. 

Tryb dokonywania zmian w Regulaminie 

1. Regulamin moż e byc  żmieniony prżeż Radę na wniosek więksżos ci cżłonko w 
Komisji. 

2. Zmiany żgłosżone w trybie, o kto rym mowa w ust. 1, Rada prżyjmuje lub odrżuca, 
żwykłą więksżos cią głoso w, w obecnos ci co najmniej 2/3 składu Rady. 

3. Każ da żmiana Regulaminu prżed wejs ciem w ż ycie wymaga żatwierdżenia prżeż 
prorektora Uniwersytetu Gdan skiego włas ciwego do spraw ksżtałcenia 
doktoranto w. Zmiany wchodżą w ż ycie po upływie 14 dni od żatwierdżenia. 


