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Pan 

mgr inż. Jarosław Olszewski 

 

Przewodniczący 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

w związku z pismem z 13 kwietnia br. w sprawie uprawnień  doktorantów do 

otrzymywania stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców uprzejmie 

wyjaśniam, że zgodnie z art. 360 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), stypendium ministra dla wybitnych młodych 

naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami 

w działalności naukowej. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność 

naukową, która: 

1)  jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo 

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona 

w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1  ustawy. 

Tak więc doktorant, który otrzymał stypendium ministra dla wybitnych młodych 

naukowców, po uzyskaniu stopnia doktora będzie uprawniony do dalszego otrzymywania 

tego świadczenia, o ile nadal będzie prowadzić działalność naukową i – jako osoba 

posiadająca stopień doktora – zostanie zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 

7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. m.in. w uczelni, instytucie 

PAN. 

W przypadku gdy doktorant, który otrzymał stypendium ministra dla wybitnych młodych 

naukowców, zostanie skreślony z listy doktorantów, będzie uprawniony do dalszego 

otrzymywania tego świadczenia, jeżeli będzie kontynuował działalność naukową  

i zostanie zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki nieposiadający stopnia 

doktora. 

Należy sprecyzować, że wymienione w ww. przepisie podmioty, w których młody 

naukowiec może być zatrudniony, aby móc nadal otrzymywać stypendium (m.in. 

uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN), obejmują podmioty tworzące 

system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, zaś podstawą zatrudnienia musi być 



umowa o pracę, a nie umowa cywilnoprawna. Nie ma natomiast wymogu, aby było to 

zatrudnienie na konkretnym stanowisku czy też na określony wymiar etatu.  

Należy także wyjaśnić, że stypendium nie jest wypłacane w okresie przerwy pomiędzy 

uzyskaniem stopnia doktora a podjęciem zatrudnienia – z uwagi na brak umowy, o której 

mowa w art. 360 ust. 6 ustawy, pomiędzy młodym naukowcem a podmiotem go 

zatrudniającym w sprawie wypłaty stypendium. Stypendium nie jest również wypłacane 

w okresie gdy młody naukowiec nie jest zatrudniony w żadnym podmiocie. Ponowne 

zatrudnienie młodego naukowca w okresie, na który przyznano stypendium, i zawarcie 

następnej umowy w sprawie jego wypłaty, powoduje uruchomienie wypłat stypendium 

w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności naukowej, jednakże bez wydłużenia 

okresu otrzymywania stypendium o miesiące, w których pozostawał on bez zatrudnienia.  

Reasumując, ww. okresy nie powodują zawieszenia wypłaty stypendium, lecz 

wstrzymanie jego wypłaty na okres przerwy. 

  

 

                                Z wyrazami szacunku 

                      

                       Piotr Jagielski 

                                                                                                Zastępca Dyrektora  

                                                                                   Departamentu Szkolnictwa Wyższego 
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