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Zarządzenie nr 81/2021 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 3 listopada 2021 roku 

 

w sprawie: otrzymywania w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckiego w roku akademickim 

2021/2022  

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm. dalej zwanej ustawą) zarządza się 

co  następuje:  

§ 1  

 

1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. 

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

przekroczyć 4 lat. 

3. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:  

a. 37% wynagrodzenia profesora — do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa – tj. 2371,70 zł brutto; 

b. 57% wynagrodzenia profesora — po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena 

śródokresowa – tj. 3653,70 zł brutto. 

4. Kwoty, o których mowa w ust. 3 lit. a i b  odnoszą się do wynagrodzenia profesora, którego 

wysokość określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018  r. 

w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora 

w  uczelni publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1838). 

5. 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 ust. 3 pkt a- kwota zwiększenia 

tj. 711,51 z ł brutto. 

6. 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 którym mowa w ust. 3 pkt b.; 

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

7. Stypendium wypłacane jest comiesięcznie. 

8. Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


