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Pan
mgr Wojciech Kiełbasiński
Rzecznik Praw Doktoranta
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na prośbę skierowaną do Ministerstwa Edukacji i Nauki o interpretację w zakresie 
stosowania przepisu art. 209 ust. 1 a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
przedstawiam co następuje.

Przepis art. 209 ust. 1a ww. ustawy odnosi się do dozwolonej w ust. 10 pkt 1 tego artykułu formy 
zatrudnienia doktoranta jako nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego i stanowi 
dookreślenie sytuacji dozwolonego otrzymywania przez zatrudnionego doktoranta stypendium 
doktoranckiego, precyzując warunki nieotrzymywania stypendium w okresie tego zatrudnienia. 
W związku z tym, że stosownie do przepisów ww. ustawy nauczycielem akademickim jest 
pracownik uczelni zatrudniony na podstawie umowy o pracę (art. 112 oraz art. 117 ust. 1 
ww. ustawy), a stosunek pracy z pracownikiem naukowym w instytutach również jest 
nawiązywany na podstawie umowy o pracę (art. 44 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych oraz 
art. 91 ust. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk) należałoby przyjąć, iż doktorant, o którym mowa 
w art. 209 ust. 1a ww. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, to doktorant szkoły 
doktorskiej zatrudniony przez podmiot prowadzący tę szkołę na podstawie umowy o pracę 
w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w celu realizacji projektu 
badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 209 ust. 1a ww. ustawy, należałoby natomiast rozumieć 
jako miesięczne wynagrodzenie (brutto), które obejmuje stałe składniki wynagrodzenia, 
tj. wynagrodzenie zasadnicze wskazane w umowie o pracę i dodatek za staż pracy.

Przekazując powyższe wyjaśnienia, należy zauważyć, iż stanowisko ministerstwa posiada walor 
doradczo-informacyjny, nie ma natomiast charakteru wiążącej wykładni prawa. Podmiot 
stosujący przepisy prawa interpretuje je we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 

Z poważaniem

Tomasz Piotrowski
Zastępca Dyrektora

/ – podpisany cyfrowo/


