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Regulamin wypłacania stypendium doktoranckiego  

dla doktorantów szkół doktorskich 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

a) Regulamin – niniejszy Regulamin wypłacania stypendium doktoranckiego dla doktorantów 

szkół doktorskich,  

b) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),  

c) stypendium doktoranckie – stypendium, o którym mowa w art. 209 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.478 ze 

zm.). 

§2 

1. Regulamin określa zasady oraz tryb przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego 

oraz kryteria różnicowania wysokości tego stypendium w zależności od osiągnięć naukowych 

doktoranta.  

2. Regulamin dotyczy wypłacania stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej 

AGH oraz doktorantom AGH będącym uczestnikami Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły 

Doktorskiej. 

 

 Zakres podmiotowy oraz okres wypłacania stypendiów doktoranckich  

§3 

1. Stypendium doktoranckie otrzymuje doktorant nieposiadający stopnia doktora. 

2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może 

przekroczyć 4 lat. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia 

w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2 Ustawy. 

4. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. 

Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy, 

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym, że w przypadku 

zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 

wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa 

w art.209 ust. 4 pkt 2 Ustawy, 

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

5. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia 

kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do 

dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. 

Przepis ust. 2 stosuje się.  

Wysokość stypendium doktoranckiego 

§4 

1. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi co 

najmniej: 

1) 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa; 

2) 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego o którym mowa w ust. 1, może zostać 

zwiększona o kwotę, o której mowa w § 6 (dalej: zwiększone stypendium doktoranckie). 

3. Wysokość miesięcznego zwiększonego stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 

trzykrotności kwoty stypendium doktoranckiego określonej według zasad wskazanych w ust. 

1 pkt 1. 
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Stypendium doktoranckie 

§5 

1. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH 

na dany rok akademicki ustala Rektor i ogłasza w formie komunikatu na stronie Szkoły 

Doktorskiej AGH, w terminie do dnia 1 września każdego roku.  

2. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym, że przez podstawę 

wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której 

mowa w art. 209 ust. 4 Ustawy, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. 

3. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% 

kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 pkt. 1. 

4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1-3 jest wypłacane bez wydawania decyzji o jego 

przyznaniu. 

Zwiększone stypendium doktoranckie 

§6 

1. Wysokość stypendium doktoranckiego może zostać zwiększona w zależności od osiągnięć 

naukowych doktoranta. 

2. Wysokość zwiększonego stypendium doktoranckiego stanowi sumę kwoty stypendium 

doktoranckiego o którym mowa w § 4 ust. 1 i kwoty zwiększenia stypendium. 

3. Zwiększenie stypendium może być finansowane: 

1) ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. c Ustawy, przyznanych podstawowej 

jednostce organizacyjnej Uczelni, w której doktorant prowadzi badania naukowe,  

w ramach subwencji, 

2) ze środków pochodzących z innych źródeł, o ile zasady programów, na podstawie których 

środki te zostały przyznane, dopuszczają możliwość zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z tych środków.  

4. Zwiększenie stypendium finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 

przyznawane jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a finansowane ze 

środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przyznawane jest zgodnie z zasadami programów, 

na podstawie których środki te zostały przyznane. 

5. Rektor co roku przyznaje dla poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uczelni środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając liczbę doktorantów 

prowadzących badania naukowe w tych jednostkach. Kierownik jednostki może ponadto 

przeznaczyć na zwiększenie stypendium także część przydzielonych mu wcześniej do 

dyspozycji przez Rektora środków finansowych z subwencji.  

6. Wysokość kwoty zwiększenia stypendium w poszczególnych podstawowych jednostkach 

organizacyjnych Uczelni oraz maksymalną liczbę zwiększeń stypendiów dla doktorantów 

prowadzących badania w tych jednostkach, finansowanych ze środków wskazanych w ust. 5, 

ustala Kierownik jednostki.  

§7 

1. Zwiększone stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku 

kształcenia w szkole doktorskiej, który spełnił łącznie następujące warunki:  

1) osiągnął w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, 

średnią ocen powyżej 4,75, 

2) uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej wynik lokujący go w 30% 

najlepszych kandydatów przyjętych do szkoły doktorskiej na pierwszy rok kształcenia.  

W przypadku, gdy 30% najlepszych kandydatów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się 

zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej. 

2. Zwiększone stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi na drugim 

i kolejnych latach kształcenia w szkole doktorskiej, który posiada osiągnięcia naukowe  

o których mowa w § 9.  
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§8 

1. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznaje się na wniosek doktoranta złożony  

w jednostce organizacyjnej, w której realizuje badania naukowe. Formularz wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Termin składania wniosków ustala się na dzień 05 października roku akademickiego, którego 

dotyczy zwiększenie stypendium. 

3. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznawane jest na rok akademicki na podstawie list 

rankingowych sporządzanych odrębnie dla każdej podstawowej jednostki organizacyjnej,  

w której prowadzone są badania naukowe przez doktorantów.  Listy rankingowe sporządzane 

są oddzielnie dla każdej dyscypliny. 

4. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych sporządzają wniosek o przyznanie 

zwiększonego stypendium doktoranckiego na podstawie list rankingowych przygotowanych 

przez Komisję Doktorancką kierowanej jednostki. Komisję Doktorancką powołuje Kierownik 

danej jednostki organizacyjnej. W skład Komisji Doktoranckiej wchodzi co najmniej trzech 

członków posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego oraz przedstawiciel 

doktorantów wskazany przez odpowiedni organ Samorządu Doktorantów. 

5. Zwiększone stypendium doktoranckie przyznaje działający z upoważnienia Rektora Prorektor 

ds. Nauki na wniosek Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, wskazując jego 

wysokość i okres wypłacania. 

§9 

1. Listy rankingowe, o których mowa w § 8, przygotowywane są z podziałem na dyscypliny oraz 

z podziałem na doktorantów na pierwszym roku kształcenia i doktorantów na drugim  

i następnych latach kształcenia w szkole doktorskiej. 

2. Pozycja na liście rankingowej doktorantów na pierwszym roku kształcenia zależy od 

wskaźnika rekrutacji i ustalana jest zgodnie z § 7 ust. 1 pkt.2.  

3. Pozycja na liście rankingowej doktorantów na drugim i następnych latach kształcenia zależy 

od łącznej liczby punktów przyznanych za osiągnięcia naukowe. 

4. Szczegółowe zasady oceny osiągnięć naukowych doktorantów ogłaszane są przez Prorektora 

ds. Nauki w formie komunikatu na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej AGH w terminie 

do dnia 1 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy zwiększenie 

stypendium. 

5. Podstawą do przygotowania wykazu osiągnięć są osiągnięcia wykazane w Bibliografii 

Publikacji Naukowych Pracowników AGH na dzień 15 września roku akademickiego 

poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy wniosek. 

6. Za określone osiągnięcie naukowe punkty mogą być przyznane tylko raz w trakcie kształcenia 

doktoranta w szkole doktorskiej. Doktorant we wniosku o zwiększone stypendium 

doktoranckie na dany rok akademicki nie może wykazywać osiągnięć naukowych, za które 

zostały już przyznane punkty w związku z ubieganiem się doktoranta o zwiększone 

stypendium doktoranckie w poprzednich latach ani za które doktorant zatrudniony na AGH 

otrzymał nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe lub dodatek z I lub II filaru systemu 

motywacyjnego.  

§10 

Od decyzji w sprawie przyznania zwiększonego stypendium, doktorantowi przysługuje prawo 

złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

Stypendia doktoranckie projektowe 

§11 

1. Stypendium doktoranckie może być finansowane ze środków pochodzących od instytucji 

finansującej, przeznaczonych na realizację projektu badawczego, o ile zasady jego 

finansowania przewidują taką możliwość (dalej: stypendium doktoranckie projektowe). 

2. Przyznanie stypendium doktoranckiego projektowego odbywa się zgodnie z zasadami 

projektu instytucji finansującej.  
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3. Wysokość i okres wypłacania stypendium doktoranckiego projektowego określa regulamin 

projektu oraz umowa zawarta pomiędzy AGH a instytucją finansującą.  

4. Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie projektowe uprawnieni są do uzyskania 

zwiększenia stypendium na zasadach określonych w Regulaminie, z tym, że suma 

stypendium doktoranckiego projektowego i kwoty zwiększenia stypendium nie może 

przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 3. 

5.  Doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie w ramach projektu Preludium Bis 

otrzymują dodatkowo co miesiąc kwotę zwiększenia stypendium o której mowa w § 4 ust. 2 

w wysokości 900 zł, jednak nie dłużej, niż przez okres przyznania stypendium zgodnie  

z regulaminem projektu. 

6. Środki o których mowa w ust. 5 finansowane są ze źródeł określonych w § 6 ust. 3 pkt. 1, 

 a ich otrzymanie przez doktoranta nie wyklucza możliwości uzyskania dalszego zwiększenia 

stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem  

§4 ust. 3. 

7. Stypendium doktoranckie projektowe wypłacane jest na podstawie polecenia wypłaty 

przygotowanego przez podstawową jednostkę organizacyjną realizującą projekt zgodnie  

z umową zawartą pomiędzy AGH a doktorantem. 

Tryb wypłaty stypendiów doktoranckich 

§12 

1. Doktorant podejmujący kształcenie w szkole doktorskiej składa: 

1) oświadczenie o nieposiadaniu stopnia doktora i niezatrudnieniu jako nauczyciel 

akademicki ani pracownik naukowy oraz zobowiązanie do powiadomienia dyrektora 

szkoły doktorskiej o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie w terminie 5 dni od 

zaistnienia tych zmian, 

2) oświadczenie dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

3) oświadczenie o ewentualnie odbytym kształceniu w innej szkole doktorskiej  

i wynikającym z tego faktu okresie pobieranego stypendium doktoranckiego. 

2. Wzory oświadczeń wymienionych w ust.1 pkt 1-3 stanowią odpowiednio załączniki nr 2-4 do 

niniejszego Regulaminu. Niezłożenie powyższych dokumentów w terminie wskazanym przez 

Szkołę powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium 

3. Stypendium doktoranckie przekazywane jest na rachunek bankowy doktoranta wskazany 

przez niego w pisemnym oświadczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc, za wyjątkiem stypendium za miesiąc 

październik, które jest wypłacane w listopadzie, łącznie ze stypendium należnym za miesiąc 

listopad. 

5. Wypłata stypendium doktoranckiego za dany miesiąc następuje do 20 dnia danego miesiąca, 

z zastrzeżeniem ust. 4, chyba że postanowienia umowy między AGH a doktorantem stanowią 

inaczej. 

6. Doktorantowi zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył kształcenie w szkole doktorskiej, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. 

§13 

1. Od stypendium doktoranckiego Uczelnia odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne 

przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki te są płacone z tych 

samych środków, z których pochodzi stypendium. 

2. Doktoranci, którzy otrzymują stypendium doktoranckie podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest 

dobrowolne. W przypadku objęcia doktoranta, na jego wniosek, dobrowolnym 

ubezpieczeniem chorobowym, składkę w wysokości 2,45 proc. w całości opłaca doktorant. 

 

 

 

 

 


