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Zarządzenie nr 18/2019 

Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 14 listopada 2019 r. 

w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

 obowiązującego w roku akademickim 2019/2020 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r podstawie art. 209., poz. 1668), zwanej dalej „ustawą” zarządzam, co następuje: 

 

 

1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.  

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

przekroczyć 4 lat.  

3. Do okresu, o którym mowa w pkt. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia  

w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2 ustawy.  

4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 

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

śródokresowa, tj. 2371,70 zł brutto (2104,64 zł netto), 

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

śródokresowa, tj. 3653,70 zł brutto (3242,29 zł netto). 

5. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.  

6. W okresie zawieszenia kształcenia 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 pkt 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.  

7. 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696),  

po przedstawieniu stosownego orzeczenia, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 

zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w  pkt. 4 ppkt 1, tj. 711,51 zł brutto.  

8. 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. Przepis pkt 2 

stosuje się.  

9. Stypendium doktoranckie wypłaca podmiot prowadzący szkołę doktorską.  

10. 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 której mowa w pkt. 4 ppkt 2; 

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.  
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11. Stypendium ma charakter bezzwrotny i jest przyznawane na okres trwania roku akademickiego  

(od października do września) i wypłacane co miesiąc, do 20 dnia danego miesiąca. Wyjątkiem jest 

wypłata stypendium doktoranckiego za miesiąc październik, które wypłacane jest łącznie ze 

stypendium doktoranckim w listopadzie - do 30 listopada. 

12. Stypendium doktoranckie jest wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez 

doktoranta. Nie dokonuje się przelewów na konta innych osób fizycznych lub prawnych wskazanych 

przez doktoranta. 

13. Doktorant pobierający stypendium doktoranckie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem 

emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

14. Skreślenie doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej powoduje zaprzestanie wypłacania 

stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 

15. Zarządzenie wchodzi w życie z terminem obowiązywania od 1 października 2019 roku. 

 

 

 

 

       

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

Rektor ChAT 


