
Regulamin stypendium Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dla 
naukowców im. Kamila Bojarczuka 

Stypendium Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dla naukowców im. 
Kamila Bojarczuka, zwane dalej „stypendium” jest przyznawane co 2 lata i wręczane podczas 
gali otwarcia Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów naukowcom 
będącym  członkami Towarzystwa.  

I. Cele i wysokość stypendium 

1. Stypendium jest przeznaczone na sfinansowanie stażu podoktorskiego, 
trwającego minimum 3 miesiące i realizowanego w wiodących ośrodkach 
naukowych na świecie, w trakcie którego stypendysta będzie prowadził 
badania naukowe. Stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów 
podróży, zakwaterowania i  utrzymania stypendysty w  trakcie stażu w ośrodku 
zagranicznym. 

2. Wysokość stypendium może wynieść  od 30.000 PLN do 40.000 PLN Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów każdorazowo określi  
wysokość stypendium przypadającego na daną edycję.  

II. Warunki otrzymania stypendium 

1. Laureatem stypendium może zostać tylko jedna osoba na daną edycję. 

2. Laureatem stypendium można zostać jeden raz. 

3. Stypendium może otrzymać naukowiec spełniający łącznie następujące 
warunki: 

a. prowadzi działalność naukową dotyczącą hematologii lub  transfuzjologii 
klinicznej lub eksperymentalnej w jednostkach prowadzących badania 
naukowe o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.) , 
tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej 
Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym 
działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na 



podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności; 

b. posiada stopień naukowy doktora – od momentu nadania stopnia do chwili 
składania wniosku o stypendium  nie upłynęło więcej niż 3 lata;  

c. w chwili składania wniosku jest co najmniej od dwóch lat członkiem PTHiT, 
regularnie opłacającym składki członkowskie; 

d. posiada znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, zrealizowane we 
współpracy międzynarodowej i jest autorem/współautorem publikacji 
naukowych w najbardziej prescżowych czasopismach;  

e. planuje wyjazd do wiodącego/ych ośrodka/ośrodków naukowego/ych na 
świecie (należy podać konkretny przedział czasowy, w którym zostaną 
wykonane badania naukowe); 

f. posiada zaproszenie zagranicznego ośrodka, w którym kierownik zespołu 
badawczego deklaruje wolę podjęcia się roli naukowego opiekuna;  

g. przedstawi zaakceptowany przez opiekuna naukowego plan badań na 
realizację projektu w ośrodku zagranicznym;  

h. przedstawi zgodę zagranicznego ośrodka na pokrycie kosztów badań 
Stypendysty w ośrodku zagranicznym; 

i. zobowiąże się do rozpoczęcia realizacji wyjazdu do zagranicznego ośrodka 
badawczego w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy, o której 
mowa w pkt II.3 lit. j oraz do rozliczenia stypendium w ciągu 3 miesięcy od 
zakończenia badań w ośrodku zagranicznym  jednakże nie później niż w ciągu 
18 miesięcy od podpisania ww. umowy;  

j. podpisze umowę z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów 
określającą warunki wypłaty i rozliczenia stypendium w terminie 1 miesiąca od 
zawiadomienia o przyznaniu stypendium. 

4. Podpisanie umowy, o której mowa w pkt II.3 lit. j stanowi warunek wypłaty Stypendium. 
Niepodpisanie umowy w terminie, o którym mowa w pkt II.3.lit. j jest równoznaczne 
z rezygnacją z otrzymania stypendium.  

III. Wymagane dokumenty, tryb rozstrzygania o przyznaniu stypendium 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków w danej edycji zostanie opublikowane na 
stronie internetowej do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w 
którym odbywa się zjazd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa zastrzega sobie 
prawo nieuruchomienia naboru w danej edycji bez podania przyczyny.  

2. Do wniosku o stypendium, którego wzór określa załącznik nr 1 kandydaci 
załączają następujące dokumenty:  



a. życiorys naukowy; 

b. lista publikacji ze wskazaniem  3 najważniejszych publikacji naukowych; 

c. opis (250 słów) największego osiągnięcia naukowego; 

d. uzasadnienie wyboru zagranicznego ośrodka i opiekuna naukowego; 

e. zaproszenie z zagranicznego ośrodka, w którym kierownik zespołu 
badawczego podejmuje się roli naukowego opiekuna; 

f. plan badań wraz z określonymi ramami czasowymi ich wykonania, 
zaakceptowany przez zagranicznego opiekuna naukowego oraz zgoda 
kierownika zespołu badawczego na pokrycie kosztów badań przez 
ośrodek zagraniczny. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium oraz wymagane załączniki składa się w jęz. 
angielskim. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy 
przesłać pocztą w terminie i na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

5. Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wymagania formalne podlegają 
ocenie merytorycznej przez zespół złożony z 4 recenzentów każdorazowo 
powołanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hematologów 
i Transfuzjologów w danej edycji. 

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów na podstawie 
przedstawionych recenzji. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium 
Zarząd Główny może przeprowadzić rozmowę z kandydatami. Decyzja o 
przyznaniu stypendium jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu. 

7. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów może 
zdecydować o nieprzyznaniu stypendium w danej edycji bez wskazywania 
przyczyny.  

IV. Rozliczenie stypendium 

1. Stypendysta jest zobowiązany rozpocząć realizację wyjazdu do zagranicznego 
ośrodka badawczego w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, o której 
mowa w pkt II.3 lit. j oraz do rozliczenia stypendium w terminie 3 miesięcy od 
zakończenia badań w ośrodku zagranicznym jednakże nie później niż 
w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy, o której mowa w pkt II.3 lit. j. 



2. W celu rozliczenia pozyskanych środków Stypendysta jest zobowiązany do 
przedstawienia szczegółowego sprawozdania z przeprowadzonych badań 
w ośrodku zagranicznym, poświadczonego przez kierownika zespołu 
badawczego ze wskazaniem okresu prowadzonych badań (daty początkowej 
oraz końcowej), przedmiotu i głównych założeń oraz wniosków 
z prowadzonych badań. 

3. W przypadku niewywiązania się z któregokolwiek z obowiązków, o których 
mowa w ust. 1-2 Stypendysta jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu 
całej kwoty przyznanego stypendium.  


