Zarządzenie Nr 69/19
Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zasad wypłacania stypendium doktoranckiego
uczestnikom Szkoły Doktorskiej Politechniki Świętokrzyskiej
Na podstawie art. 23 w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz uchwały Senatu nr
261/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki
Świętokrzyskiej, zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Politechnika Świętokrzyska (zw. dalej Uczelnią) wypłaca doktorantom kształcącym się
w Szkole Doktorskiej stypendium doktoranckie (zw. dalej stypendium).
2. Stypendium otrzymuje doktorant nieposiadający stopnia doktora wpisany na listę
doktorantów Szkoły Doktorskiej.
3. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może
przekroczyć 4 lat.
4. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się okresu zawieszenia kształcenia, o
którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Szkoły Doktorskiej PŚk.
5. Stypendium nie podlega zwrotowi z wyłączeniem świadczeń pobranych nienależnie.
§ 2.
1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej (zw. dalej Dyrektorem) zatwierdza wypłatę stypendium
w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca i przekazuje listę do Działu KadrowoPłacowego. Stypendium jest wypłacane przelewem na wskazany przez doktoranta rachunek
bankowy w terminie do 10–go dnia następnego miesiąca.
2. Stypendium wypłaca się od pierwszego miesiąca roku akademickiego, w którym doktorant
rozpoczął kształcenie w Szkole Doktorskiej.
3. W przypadku przeniesienia z innej szkoły doktorskiej stypendium wypłaca się od miesiąca
wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej PŚk, chyba że stypendium za ten miesiąc
zostało już wypłacone przez inną szkołę doktorską. W razie wątpliwości doktorant na
wezwanie Dyrektora zobowiązany jest do przedstawiania zaświadczenia o okresie pobierania
stypendium w innej szkole doktorskiej. Wypłatę świadczenia za ten miesiąc wstrzymuje się
do czasu wyjaśnienia sprawy.
§ 3.
1. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% minimalnego wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została
przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 57% minimalnego wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została
przeprowadzona ocena śródokresowa.
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2. Stypendium stanowi podstawę składki na ubezpieczenia społeczne przewidziane
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci, którzy pobierają stypendium
doktoranckie zostają objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz
wypadkowym, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne.
3. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, doktoranci będą ubezpieczeni przez Uczelnię, o
ile nie mają tego ubezpieczenia z innego tytułu.
§ 4.
Wysokość stypendium doktoranckiego Rektor określa w drodze zarządzenia.
§ 5.
Na wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz biorąc pod uwagę sytuację finansową
Uczelni, Rektor może zwiększyć wysokość stypendium w zależności od osiągnięć doktoranta.
§ 6.
W okresie zawieszenia kształcenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Szkoły
Doktorskiej PŚk, do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego 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 § 5 ust. 1, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie kształcenia.
§ 7.
Po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia i doktorantowi przysługuje stypendium w
wysokości ustalonej na dzień ponownego podjęcia kształcenia. Przepis § 1 ust. 3 stosuje się.
§ 8.
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 § 5 ust. 1 pkt 1.
§ 9.
Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż 8 semestrów,
otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin złożenia rozprawy
doktorskiej określony w indywidualnym planie badawczym, jednak nie dłużej niż przez 6
miesięcy. Przepis § 1 ust. 3 stosuje się.
§ 10.
W przypadku zatrudnienia doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego, po ocenie
śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, w wymiarze przekraczającym połowę
pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego
stypendium, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
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§ 11.
Doktorant poza stypendium doktoranckim może na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce:
1) otrzymywać inne świadczenia oraz ubiegać się o kredyt studencki;
2) ubiegać się na zasadach i w trybie określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów
o:
a)
zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce
studenckiej uczelni,
b)
zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
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