
 

 

SzD.5134.1.2022 

 

Zarządzenie Nr 27/2022 

Dyrektora Instytutu Botaniki im. W. Szafera  

Polskiej Akademii Nauk  

z dnia 21 września 2022 roku 
 

w sprawie: zasad i wysokości przyznawania oraz wypłacania stypendium doktoranckiego  

w  roku akademickim 2022/2023 w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych 

 

  

Na podstawie:  

art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 

ze zm.); § 17 ust. 5 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, 

 

zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

1. Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych otrzymuje stypendium doktoranckie 

na zasadach określonych Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych oraz niniejszym zarządzeniem.  

2. Stypendium doktoranckie otrzymuje doktorant nieposiadający stopnia doktora.  

3. Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierający wynagrodzenie w wysokości co 

najmniej 150% wysokości stypendium doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z ust. 4 pkt 1) z 

tytułu zatrudnienia w związku z realizacją przez jednostkę prowadzącą Szkołę doktorską projektu 

badawczego w ramach programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub 

międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego, albo projektu badawczego 

finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny podmiot 

przyznający grant, w okresie tego zatrudnienia. 

4. Wysokość miesięczna stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023, wynosi: 

1) dla stypendiów finansowanych ze środków własnych jednostek prowadzących Szkołę doktorską: 

- do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 2371,70 zł; 

- po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 3653,70zł.  

2) dla stypendiów finansowanych z projektów dofinasowanych ze źródeł zewnętrznych – zgodnie z 

umową o dofinansowanie projektu, z tym że wysokość stypendium nie może być niższa, niż 

określona w punkcie 1). 

5. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenie, o którym mowa w art. 6 i 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 ust. 4 pkt 1). 

6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru 
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zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4 pkt 1), 

przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. 

7. 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.  

§ 2 

1. Stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc do dnia 10 

każdego miesiąca. 

2. Stypendium doktoranckie wypłacane jest na konto bankowe doktoranta. 

3. W celu otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz odprowadzania wymaganych przepisami prawa 

składek na ubezpieczenie społeczne, doktorant składa w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej do dnia 8 

października 2022 roku deklarację, której wzór określa zał. nr 1 do zarządzenia. Brak złożenia 

deklaracji w tym terminie lub brak jej uzupełnienia na wezwanie Sekretarza Szkoły Doktorskiej 

spowoduje odroczenie płatności stypendium do czasu złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji. 

§ 3 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN przetwarza dane osobowe doktoranta zamieszczone w deklaracji,  

o której mowa w § 2 ust. 3 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), w celu wypłaty stypendium i odprowadzania wymaganych 

przepisami prawa składek na ubezpieczenie społeczne. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


