
Zarządzenie Nr 11/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się 

w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

 

Na podstawie art. 209 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)  

 

zarządzam, 

 

co następuje:  

§ 1 

1. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi:  

1) 37% wynagrodzenia zasadniczego profesora – do miesiąca, w którym została 

przeprowadzona ocena śródokresowa;  

2) 57% wynagrodzenia zasadniczego profesora – po miesiącu, w którym została 

przeprowadzona ocena śródokresowa.  

2. Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w 

uczelni publicznej, o którym mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.  

3. Wysokość stypendium doktoranckiego finansowanego z projektów NCN, w tym 

Preludium Bis, określa kosztorys projektu.  

 

§ 2 

 

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% od 

kwot wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.  

 

§ 3 

1. Wypłata stypendium doktoranckiego następuje po złożeniu przez doktoranta 

oświadczenia zawierającego numer indywidualnego rachunku bankowego w PLN, na 

który będzie przekazywane stypendium doktoranckie. Formularz oświadczeń udostępnia 

Biuro ds. Stopni. 

2. Stypendium doktoranckie, określone w § 1 i 2, jest wypłacane co miesiąc, nie później niż 

do 20 dnia miesiąca, z zastrzeżeniem ustępu 1 i 3. 

3. W październiku stypendium doktoranckie wypłacane jest nie później niż do 30 dnia 

miesiąca, z zastrzeżeniem ustępu 1. 

4. Wypłata stypendium doktoranckiego ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

doktorant został skreślony z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin 

pobierania stypendium. 

5. Nienależnie wypłacone doktorantowi stypendium doktoranckie podlega zwrotowi. 

 



§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 

października 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów 

kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

              Rektor 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 


