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Doktorantka w Szkole Doktorskiej UKSW.
Aplikantka radcowska. W 2020 ukończyła studia
na prawnicze i filozoficzne na Uniwersytecie
Warszawskim. Jest absolwentką Warszawskiego
Centrum Prawa Brytyjskiego. Obecnie odbywa
staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Interesuje ją filozofia prawa, egzystencjalizm
chrześcijański i prawa człowieka. Jest poetką,
komponuje także piosenki.
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Podstawa prawna 
• ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U.2021.478)
• regulamin świadczeń lub szczegółowe zasady

przyznawania świadczeń obowiązujące w uczelni,
instytucie itp.
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)



Stypendium doktoranckie
Powszechny system stypendialny
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Stypendium doktoranckie 
w szkole doktorskiej
• stanowi próbę zagwarantowania doktorantom

„powszechnego systemu stypendialnego”1
• wypłacane we wszystkich szkołach doktorskich na

tych samych zasadach
• przysługuje tym doktorantom, którzy nie posiadają

stopnia naukowego doktora (art. 209 pswn.)
1. Zob. uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk 2446), s. 47,
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2446 (25.11.2021).



Kiedy doktorant nie otrzyma 
stypendium doktoranckiego?
Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant
pobierający wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150%
wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu
z tytułu zatrudnienia w związku z realizacją projektu
badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 pswn.,
przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której
kształci się doktorant, w okresie tego zatrudnienia.



Wątpliwości
Doktorant zatrudniony na uczelni jako pracownik
administracyjny może pobierać stypendium doktoranckie, jeśli
nie posiada stopnia doktora.
Osoba, która ukończyła studia doktoranckie i pobierała
stypendium, ale nie uzyskała stopnia doktora, będzie mogła
otrzymywać stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej.



A co, gdy doktorant jest zatrudniony na 
umowę o pracę?
Nie ma ograniczeń w zatrudnianiu doktorantów studiów doktoranckich.
Niektóre podmioty doktoryzujące wprowadzają ograniczenia (np. brak
możliwości otrzymania stypendium przy zatrudnieniu na etacie).
Te ograniczenia są niezgodne z ustawą!
Doktorant kształcący się w szkole doktorskiej może być zatrudniony na
umowę o pracę. Co do zasady jednak nie może być zatrudniony jako
pracownik naukowy lub nauczyciel akademicki.
3 wyjątki:
• osoby którym nie przysługuje stypendium doktoranckie
• osoby, które uzyskały pozytywny wynik oceny śródokresowej
• osoby zatrudnione do realizacji projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych



Okres pobierania stypendium 
doktoranckiego
Maksymalny okres pobierania stypendium
doktoranckiego w ramach szkół doktorskich to 4 lata,
jest ono wypłacane przez cały okres kształcenia w
szkole doktorskiej. Okres ten może być krótszy.



Wysokość stypendium 
doktoranckiego
Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego jest
uzależniona od wysokości minimalnego miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni
publicznej określonej w rozporządzeniu. Wynosi brutto
37 proc. wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w
którym została przeprowadzona ocena śródokresowa
oraz 57 proc. wynagrodzenia profesora - po miesiącu,
w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa.



Wysokość stypendium 
doktoranckiego
Jeśli wymiar czasu pracy doktoranta szkoły doktorskiej
przekracza 0,5 etatu, wysokość stypendium
doktoranckiego ulega obniżeniu.

A czy istnieje możliwość podwyższenia stypendium?



Wysokość stypendium 
doktoranckiego
Doktorant, który posiada orzeczenie o
niepełnosprawności, otrzymuje stypendium
doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty
wskazanej w ust. 4 pkt 1 pswn.



Świadczenia dla doktorantów
O jakie świadczenia mogą ubiegać się doktoranci w szkołach 

doktorskich i na studiach doktoranckich?
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Co oprócz stypendium doktoranckiego?

W szkołach doktorskich:
-stypendium naukowe z własnego funduszu uczelni na 
stypendia
-stypendium ministra dla młodych naukowców
-stypendium przyznawane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego
-stypendium naukowe przyznawane przez osobę 
fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani 
samorządową osobą prawną



Co oprócz stypendium doktoranckiego?

Na studiach doktoranckich:
-stypendium doktoranckie, a także jego zwiększenie na 
zasadach określonych w przepisach przejściowych
- stypendium socjalne
- stypendium dla osób niepełnosprawnych
- zapomoga
-stypendium rektora



Studia doktoranckie

Prawo do świadczeń przysługuje doktorantom
kształcącym się na studiach doktoranckich w
uczelniach oraz instytutach badawczych, instytutach
naukowych PAN i międzynarodowych instytutach
naukowych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie
przed rokiem akademickim 2019/2020.
Świadczenia mogą otrzymywać doktoranci na studiach
stacjonarnych oraz niestacjonarnych, niezależnie od
wieku.



Kredyt doktorancki
Nie taki diabeł straszny, jak go malują

3



Kredyt doktorancki
Nowy system kredytów doktoranckich przewiduje
udzielanie kredytu na okres kształcenia oraz
rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu
kształcenia na dogodnych warunkach przy
maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.



Kto może otrzymać kredyt doktorancki?

-doktorant, który nie ukończył 35 roku życia
-wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca
się o przyjęcie do szkoły doktorskiej



Ubieganie się o kredyt
- o kredyt doktorancki można ubiegać się przez cały 

rok
- wniosek w formie papierowej lub za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego banku



Umorzenie kredytu doktoranckiego
-w 50% – gdy kredytobiorca ukończył kształcenie w szkole
doktorskiej w grupie do 1%
-w 35% – gdy kredytobiorca ukończył kształcenie w szkole
doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%
-w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył kształcenie
w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%
najlepszych absolwentów szkół doktorskich w danym roku
akademickim



Gdzie szukać pomocy?
?



Gdzie szukać pomocy?
• Samorząd Doktorantów 
• Organy uczelni – np. Rzecznik Praw Doktoranta, 

Rzecznika Akademicki itd.
• Rzecznik Praw Doktoranta przy Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów:
rzecznik@krd.edu.pl
https://www.facebook.com/rzecznikprawdoktorantaKRD
https://prawadoktoranta.pl/

mailto:rzecznik@krd.edu.pl
https://www.facebook.com/rzecznikprawdoktorantaKRD
https://prawadoktoranta.pl/


Pytania
?



Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta" organizowany jest
przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i
animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.



Dziękuję za uwagę


