
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 385 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 233 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

 

w sprawie stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.), w związku z art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm) 

 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie określa wysokość, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 

doktoranckich, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”. 

 

§ 2 

1. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

zwanego dalej „Uniwersytetem”, rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z 

chwilą złożenia ślubowania. Z tym samym dniem doktorant nabywa prawo do stypendium 

doktoranckiego. 

2. Wysokość i liczbę stypendiów doktoranckich finansowanych ze środków własnych 

Uniwersytetu określa rektor w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zasady, że 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. 

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 2 może być zwiększone, jeśli Uniwersytet posiada na 

ten cel inne środki, np. w programie Uniwersytet Badawczy - Inicjatywa Doskonałości. 

4. Odrębnym źródłem finansowania stypendiów doktoranckich mogą być granty i projekty 

badawcze. W przypadku, gdy okres finansowania z grantu jest krótszy niż 4 lata, jednostka 

wnioskująca o stypendium musi zapewnić środki na pozostały okres. Wysokość stypendium 

określają zasady grantu lub projektu. 

5. Doktorant może otrzymywać tylko jedno stypendium doktoranckie. 
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§ 3 

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 2021 r., poz. 573 z późn. zm.), otrzymuje stypendium 

doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 1 

ustawy. 

 

§ 4 

1. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć czterech lat. 

Okres ten może być wydłużony o okres zawieszenia kształcenia.  

2. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi 

trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.  

3. Kształcenie doktoranta nie ulega zawieszeniu na czas niezdolności do pracy z powodu 

choroby; w tym okresie stypendium jest nadal wypłacane. 

4. Doktorant, który złoży 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. 

 

§ 5 

1. Doktoranci, odbywający kształcenie w szkole doktorskiej i otrzymujący stypendium 

doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu, tj. ubezpieczeniu 

emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.  

2. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota stypendium 

doktoranckiego. 

3. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. 

4. Finansowanie składek odbywa się według następujących zasad: 

1) składkę na ubezpieczenie emerytalne finansują w równych częściach osoba 

ubezpieczona i płatnik (po 9,76% podstawy wymiaru); 

2) składkę na ubezpieczenia rentowe finansuje osoba ubezpieczona (1,5% podstawy 

wymiaru) i płatnik (6,5% podstawy wymiaru); 

3) składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje w całości płatnik;  

4) składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości ubezpieczony (2,45% 

podstawy wymiaru). 

5. Od stypendium doktoranckiego nie są opłacane składki na Fundusz Pracy. 

6. Doktorant zostaje zgłoszony do ZUS na czas kształcenia, jednak nie wcześniej niż z dniem 

ślubowania. Doktorant w dniu złożenia ślubowania jest zobowiązany do przekazania 

Uniwersytetowi wypełnionego oświadczenia dla celów ubezpieczeniowych, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

7. W celu dopełnienia obowiązków ubezpieczeniowych przez Uniwersytet sekretariat szkoły 

doktorskiej dostarcza do Działu Płac wypełnione przez doktoranta oświadczenie dla celów 

ubezpieczeniowych, najpóźniej w ciągu 3 dni od złożenia przez niego ślubowania. 

8. W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu, doktorant musi niezwłocznie 

wypełnić ponowne oświadczenie, które będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało dostarczone do Działu Płac. 
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§ 6 

1. Doktorant ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. Sprawy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta regulują przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 1285 z późn. zm.).  

3. Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego 

tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego 

przez Uniwersytet na ich pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

zarządzenia. 

4. Doktorant podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.  

5. Doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet zobowiązany jest do 

powiadomienia Uniwersytetu, poprzez ponowne złożenie oświadczenia, o powstaniu innego 

tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 3 dni od daty jego powstania, 

w celu wyrejestrowania go z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego 

członkami rodziny.  

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia szkoły 

doktorskiej lub skreślenia z listy doktorantów.  

7. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca płatnik, a finansuje budżet państwa. Podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne doktorantów stanowi kwota odpowiadająca 

wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o 

świadczeniach rodzinnych.  

8. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny doktoranta ustaje po upływie 

30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

§ 7 

1. Stypendium doktoranckie, jak również jego zwiększenie, wypłaca się co miesiąc z dołu w 

ostatnim dniu każdego miesiąca, za który stypendium przysługuje. Jeżeli ostatnim dniem 

miesiąca jest sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, stypendium jest wypłacane w dniu 

poprzedzającym dzień lub dni wolne od pracy. 

2. Stypendia wypłaca się na podstawie list wypłat sporządzanych przez sekretariaty szkół 

doktorskich i zaakceptowanych przez dyrektorów szkół doktorskich. 

3. Sekretariaty szkół doktorskich przekazują listy wypłat do Działu Płac nie później niż do  

15 dnia danego miesiąca, za który stypendium ma być wypłacone. Listy dostarczone w 

późniejszym terminie będą realizowane na koniec następnego miesiąca. 

4. Stypendium doktoranckie jest wypłacane wyłącznie na konto bankowe podane w 

oświadczeniu dla celów ubezpieczeniowych. 

5. W przypadku zakończenia kształcenia lub skreślenia z listy doktorantów sekretariat szkoły 

doktorskiej w ciągu 5 dni pisemnie informuje o tym fakcie Dział Płac, który dokonuje 

wyrejestrowania doktoranta w ZUS. 

 

§ 8 

1. Doktorant traci prawo do stypendium doktoranckiego, w przypadku: 

1) skreślenia z listy doktorantów w szkole doktorskiej na podstawie prawomocnej decyzji 

o skreśleniu; 

2) podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika 

naukowego, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 ustawy; 
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3) pobierania wynagrodzenia w wysokości co najmniej 150% wysokości stypendium 

doktoranckiego przysługującego mu zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy z tytułu 

zatrudnienia w związku z realizacją projektu badawczego, o którym mowa w  

art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy; 

4) uzyskania stopnia doktora, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 8 ustawy; 

5) upłynięcia ustawowego terminu pobierania stypendium, o którym mowa w art. 209 

ust. 2 ustawy. 

2. Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego, w tym jego zwiększenia, następuje z 

ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła jedna z przesłanek, o których mowa w ust. 1. 

3. Doktorant ma obowiązek zwrotu nienależnie otrzymanego stypendium doktoranckiego, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jego zwrotu. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 


