
 
Zarządzenie nr 101/2020 

z dnia 14 października 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących  

się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej w ramach projektów 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
 

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

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządzam, co następuje:   

 

§ 1 

1. Ustala się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla doktorantów 

kształcących się w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: 

1)  w ramach projektu „OPUS-17”:  

a) 2547,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem 00/100 zł) –  

do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,  

b) 3653,70 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy 70/100 zł) –  

po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa; 

2) w ramach projektu „Preludium Bis 1”:  

a) 4245,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć  00/100 zł) –  

do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, 

b) 5095,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 00/100 zł) –  

po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. 

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o projekcie, rozumie się przez to projekt „OPUS-17” lub 

projekt „Preludium Bis 1”. 

 

§ 2 

1. Stypendium doktoranckie w ramach projektu, zwane dalej „stypendium doktoranckim”, 

otrzymuje doktorant spełniający warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z zastrzeżeniem § 5. 

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% kwoty określonej odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a. 

 

§ 3 

1. Łączna kwota stypendium doktoranckiego wypłaconego doktorantowi w ramach projektu 

nie może przekroczyć wartości stanowiącej iloczyn kwoty miesięcznego stypendium 

doktoranckiego oraz wyrażonego w miesiącach okresu finansowania stypendium, 

wskazanego w umowie określającej warunki realizacji projektu, zawartej pomiędzy 

Uniwersytetem a Narodowym Centrum Nauki.  

2. W okresie zawieszenia kształcenia w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej 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, 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 przysługującego w dniu złożenia wniosku  

o zawieszenie, określoną dla danego projektu w § 1 ust. 1. 

 

§ 4 

1. Stypendium doktoranckie wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany przez 

doktoranta. 

2. Stypendium doktoranckie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych  

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

3. Od stypendium doktoranckiego Uniwersytet odprowadza składki na ubezpieczenia 

społeczne przewidziane w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowe  

ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Uniwersytet odprowadza, o ile doktorant nie jest objęty tym ubezpieczeniem z innego 

tytułu. Ubezpieczenie chorobowe jest dla doktorantów dobrowolne.  

 

§ 5 

1. Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje w przypadku: 

1)  skreślenia z listy doktorantów;  

2) zaprzestania finansowania projektu przez Narodowe Centrum Nauki. 

2. Zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego następuje z pierwszym dniem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna lub  

w którym wystąpiła okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 2.  
 

§ 6 

1. Centrum Wsparcia Nauki przekazuje do Centrum Obsługi Doktorantów informacje 

dotyczące finansowania stypendium doktoranckiego przez Narodowe Centrum Nauki, wraz 

z określeniem okresu finansowania, wysokości miesięcznego stypendium doktoranckiego 

brutto oraz  numeru rachunku do obciążeń – do dnia 1 października roku akademickiego,  

w którym rozpoczyna się wypłata stypendium doktoranckiego.  

2. Centrum Obsługi Doktorantów przekazuje listę doktorantów otrzymujących stypendium 

doktoranckie do Działu Płac i Zasiłków, wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 7 

1. Przepisy zarządzenia stosuje się do doktorantów rozpoczynających kształcenie w ramach 

projektów w roku akademickim 2020/2021. 

2. W sprawach stypendium doktoranckiego nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce oraz Regulaminu Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej (t.j. uchwała nr 375/2020  

z dnia 28 kwietnia 2020 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

                                                                               
 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne według rozdzielnika   

- intranet/BIP 


