
                                                      

                         MINISTER                                               
  NAUKI I SZKOLNICTWA WY ŻSZEGO 
            
 
                                                                                                             Warszawa, 2006 – 09 –27 
     DSP-2-ZM-0412-21/06 
 
 
 
 

Pan 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz LUTY 
Przewodniczący  
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 
 
 
 
  Szanowny Panie Przewodniczący, 

 przekazuję w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni – z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag                   
w możliwie najkrótszym terminie.  

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesłanie ewentualnych uwag w formie 
elektronicznej (na adres modzelew@mein.gov.pl), bowiem zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) wszelkie uwagi muszą zostać udostępnione            w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczone na stronie internetowej 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
 
wz. Ministra Sekretarz Stanu 
(-) prof.dr hab.Stefan JURGA 



 
Projekt   

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA  WY ŻSZEGO1) 

 
 z dnia ………………………………….. 2006 r. 

  
 
w  sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni 
 
  

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich, ich  
prowadzenia i odbywania oraz tryb, warunki, wysokość i kryteria przyznawania stypendiów 
doktoranckich i świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów. 

 

§ 2. 

1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż cztery lata. 

2. Okres odbywania studiów doktoranckich przedłuża się odpowiednio o czas odpowiadający 
czasowi trwania urlopu macierzyńskiego określonego w odrębnych przepisach.  

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku długotrwałej choroby 
doktoranta, konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 4 albo w przypadku 
prowadzenia długotrwałych badań naukowych, doktorant może uzyskać zgodę na 
przedłużenie okresu odbywania tych studiów.  

 

§ 3. 

Warunkiem organizowania studiów doktoranckich jest przedstawienie rektorowi przez radę 
jednostki organizacyjnej wniosku zawierającego:  

1) program studiów doktoranckich;  

2) plan organizacji zajęć i praktyk zawodowych doktorantów;  

3) zasady i kryteria rekrutacji;  

4) plan finansowania studiów doktoranckich;  
                                                 

1) Minister   Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem  administracji rządowej – 
Szkolnictwo wyższe , na podstawie §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  Ministra  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912 )   
 



5) wysokość opłat za studia, jeśli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych;  

6) analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i kadrową jednostki 
organizacyjnej ubiegającą się o utworzenie tych studiów. 

§ 4. 

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza  komisja rekrutacyjna, zgodnie z zasadami 
przyjęć na studia doktoranckie uchwalonymi przez senat uczelni.  

§ 5. 

Rektor ustala regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich, powołuje i odwołuje, na 
wniosek rady jednostki organizacyjnej, kierownika studiów doktoranckich oraz rozpatruje 
odwołania od decyzji kierownika studiów doktoranckich w sprawie przedłużenia okresu 
odbywania studiów doktoranckich. 

§ 6. 

Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie: 

1) powołuje komisję rekrutacyjną; 

2) określa sposób oceniania realizacji programu studiów doktoranckich;  

3) określa sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;  

4) występuje z wnioskiem do rektora o powołanie lub odwołanie kierownika studiów 
doktoranckich; 

5) rozpatruje odwołania od decyzji i ocen, o których mowa w § 7 pkt 1 - 3. 

§ 7. 

Kierownik studiów doktoranckich, zgodnie z zasadami określonymi przez radę jednostki 
organizacyjnej prowadzącej  studia doktoranckie: 

1) ustala przebieg realizacji programu studiów doktoranckich;  

2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich; 

3) podejmuje decyzje w sprawie  zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich; 

4) podejmuje decyzje w sprawie przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich. 

 

§ 8. 

1. Doktoranci otrzymują legitymacje doktorantów. Wzór legitymacji doktoranta określa  
załącznik do rozporządzenia. 

2. W przypadku utraty przez doktoranta legitymacji doktoranta, na jego wniosek, legitymację 
wydaje się ponownie, przy czym nad wyrazem legitymacja umieszcza się wyraz “duplikat”. 

3. Za wydanie legitymacji doktoranta jednostka organizacyjna prowadzące studia 
doktoranckie pobiera opłatę w wysokości nie przekraczającej kosztów jej wydania, nie 
wyższej jednak niż 10 złotych. 

 

§ 9. 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendium socjalnego, 
zapomogi, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego 



dla osób niepełnosprawnych, przyznaje się na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla 
każdego z tych świadczeń.   

2. Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium 
mieszkaniowego, doktorant dołącza: 

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 
doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny, w przypadku dochodów 
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach ogólnych;  

2) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości 
uzyskanego dochodu, w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne;  

3) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni, w przypadku dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego 
uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny; 

4) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości 
uzyskiwanych innych dochodów. 

 
 

§ 10. 
 

1. Wnioski, o których mowa w § 9 ust.1, składa się do kierownika studiów doktoranckich. 

2. Kierownik studiów doktoranckich w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku, po 
sprawdzeniu kompletności złożonej dokumentacji, przekazuje wniosek organowi samorządu 
doktorantów.  

3. Organ samorządu doktorantów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje 
wniosek wraz ze swoją opinią organowi przyznającemu świadczenie. 

 

§ 11. 

1. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego składa wniosek 
o przyznanie tego stypendium do kierownika studiów doktoranckich. 

2. Kierownik studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, 
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią rektorowi. 

 

 

§ 12. 

1. Świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium 
za wyniki w nauce, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego oraz 
stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyznawane są na okres semestru lub roku 
akademickiego i wypłacane co miesiąc.  

2. Suma okresów na jaki mogą być przyznane świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie 
może przekraczać pięciu lat. 



 

§13. 

1. Minimalna wysokość stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium za wyniki w nauce, 
stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych, nie może być niższa niż 10% minimalnej wysokości stawki 
wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich.  

2.Maksymalna wysokość świadczeń, o których mowa w ust. 1,  nie może  być wyższa niż 
25% minimalnej wysokości  stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego 
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.   

 

§14. 

1. Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż  60% 
minimalnej wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego 
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 

2. Maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego nie może być wyższa niż 100% 
minimalnej wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego 
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.   

 

§15. 

Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

 
   
  

                                    MINISTER  
                                   NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO



 Uzasadnienie 
 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym upoważniła ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia warunków i  trybu organizowania 
studiów doktoranckich, ich prowadzenia i odbywania oraz trybu, warunków, wysokości                
i kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich i świadczeń pomocy materialnej dla 
doktorantów. W szczególności przedmiotem regulacji niniejszego projektu rozporządzenia 
powinny stać się następujące kwestie:  

1) czas trwania studiów i możliwość przedłużania go, w tym prawo do określonego            
w odrębnych przepisach dodatkowego przedłużenia okresu odbywania studiów 
doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyńskiego; 

2) sposób przeprowadzania rekrutacji;  
3) szczegółowe uprawnienia rektora (organu tworzącego studia doktoranckie), rady 

jednostki organizacyjnej i kierownika studiów doktoranckich; 
4) ustalenie wzoru legitymacji doktoranta i wysokość opłat za wydanie legitymacji; 
5) kryteria przyznawania stypendiów socjalnych, związane z sytuacją materialną 

doktoranta, w relacji do wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta; 
6) tryb składania i rodzaje dokumentów potwierdzających dochody doktoranta                 

i członków jego rodziny; 
7) okresy przyznawania świadczeń oraz maksymalną i minimalną ich wysokość,               

w relacji do wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, 
ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich; 

8) tryb opiniowania wniosków przez organy samorządu doktorantów 
 
Dotychczas kwestie związane z organizacją studiów doktoranckich regulowane były 

jednolicie dla wszystkich podmiotów prowadzących studia doktoranckie, tj. uczelni, 
jednostek Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek badawczo – rozwojowych w ustawie z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule                  
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. 
Od dnia 1 września 2005r. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym reguluje powyższe 
kwestie w sposób samodzielny upoważniając jednocześnie ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego do określenia zasad organizacji studiów doktoranckich i uprawnień 
doktorantów w sposób specyficzny dla uczelni.  

Należy jednak wskazać, że ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym określając 
powyżej opisany zakres upoważnienia wprowadziła również w art. 199 ust. 2 i 3 zasady, 
zgodnie z którymi świadczenia, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, tj. stypendium 
socjalne, zapomogi,  stypendium za wyniki w nauce,  stypendium na wyżywienie, stypendium 
mieszkaniowe,  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, przyznaje się ze środków 
funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, na zasadach określonych przez 
rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów i uczelnianym 
organem samorządu studenckiego, przy czym do przyznawania tych świadczeń stosuje się 
odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów. Ze względu na powyżej opisaną 
sytuację prawną kwestie dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów socjalnych, 
związanych z sytuacją materialną doktoranta, w relacji do wysokości dochodu na osobę               
w rodzinie doktoranta; trybu składania i rodzajów dokumentów potwierdzających dochody 
doktoranta i członków jego rodziny; okresów przyznawania świadczeń oraz maksymalną            
i minimalną ich wysokość oraz trybu opiniowania wniosków przez organy samorządu 
doktorantów zostały uregulowane w sposób zbliżony do określonego w ustawie dla studentów 
przy jednoczesnym zachowaniu różnic wynikających ze statusu doktorantów oraz zasad 
organizowania studiów III stopnia.  



 

 Art. 195 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje, że studia 
doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki. Z tych 
też względów projekt rozporządzenia stanowi, iż warunkiem organizowania studiów 
doktoranckich będzie przedstawienie rektorowi przez radę jednostki organizacyjnej wniosku 
zawierającego program studiów doktoranckich, plan organizacji zajęć i praktyk zawodowych 
doktorantów, zasady i kryteria rekrutacji, plan finansowania studiów doktoranckich, 
wysokość opłat za studia, jeśli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych, analizę 
wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i kadrową jednostki organizacyjnej 
ubiegającą się o utworzenie tych studiów.  

 

W §15 przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 dni od dnia 
ogłoszenia. Należy również zauważyć, iż zaproponowany termin wejścia w życie przepisów 
projektowanego rozporządzenia nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego 
państwa prawnego oraz jest korzystny dla podmiotów na które oddziałuje. 

 
 
Wstępna opinia zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej: 
 
Projektowane rozporządzenie stanowi wyłączną domenę prawa krajowego i nie jest objęte 
zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
   



         Załącznik  
do rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego  z dnia 
................(poz. ................) 
 

  
Wzór legitymacji   doktoranta 

 
 

 
 
 
  Opis: 
 

1) Format legitymacji  po rozłożeniu  A-6 (105mm x148 mm), 
2) Okładka: introkal czarny, 
3) Strony wewnętrzne na papierze białym z siatką ozdobną 

        - giloszem koloru jasnoróżowego- pantone nr 1375U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


