
STYPENDIUM DOKTORANCKIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ PK 

Zgodnie z ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), stypendium doktoranckie wypłacane jest doktorantom, 
którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej po dniu 30 września 2019 r. 

Stypendium doktoranckie otrzymuje, co do zasady,  każdy doktorant nieposiadający stopnia 
doktora.    

Stypendium doktoranckie jest wypłacane maksymalnie przez okres 4 lat. 

Wypłatę stypendium doktoranckiego zaprzestaje się z ostatnim dniem miesiąca, w którym 
doktorant został skreślony z listy doktorantów lub w którym upłynął ustawowy termin 
pobierania stypendium.   

Od kwoty (brutto) stypendium doktoranckiego odprowadza się składki na ubezpieczenia 
społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Doktoranci 
pobierający stypendium doktoranckie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem 
emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym.  

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.  

Ubezpieczenie zdrowotne zgłaszane jest do ZUS na wniosek doktoranta, jeżeli 
doktorant nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

Stypendium doktoranckie nie jest opodatkowane.  

Do 4 letniego okresu wypłacania stypendium doktoranckiego, nie wlicza się: 

• okresu zawieszenia kształcenia w Szkole. Kształcenie zawieszane jest na wniosek 
doktoranta, na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),  

• okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej 
kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej 
dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła 
możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia 
doktora w trybie eksternistycznym.  

Wysokość stypendium 
 
Miesięczna wysokość kwoty stypendium doktoranckiego, która będzie wypłacana 
doktorantowi kształcącemu się w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Doktorskiej 
Politechniki Krakowskiej, będzie wynosić co najmniej:  
 

1. I – II rok studiów: 2371,70 zł brutto; 
2. III rok studiów: 3653,7 zł brutto. 

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium doktoranckiego (brutto) pomniejsza się o składki 
społeczne (rentową i emerytalną) oraz w przypadku wnioskowania o objęcie doktoranta 
dobrowolną składką chorobową stypendium doktoranckie ulega pomniejszeniu również  
o wysokość tej składki. Pomniejszoną o składki społeczne, miesięczną kwotę stypendium 



doktoranckiego, Szkoła Doktorska przekazuje na wskazany przez doktoranta numer 
rachunku bankowego. 

Podwyższenie  stypendium, może  nastąpić  zgodnie  z Zasadami podwyższenia stypendium 
doktoranckiego w SD PK na podstawie osiągnięć doktoranta, stanowiącymi załącznik nr 1 do 
załącznika do uchwały Senatu nr 35/n/04/2021 z 28 kwietnia 2021 r. 

Zwiększenie wysokości kwoty stypendium doktoranckiego 

Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wynoszącej  
37% wynagrodzenia profesora uczelni publicznej otrzymuje doktorant, który posiada: 

1. orzeczenie o niepełnosprawności; 
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;  
3. orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

albo  

4. orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, 
na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 


