
Zarządzenie nr 15/2021 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole 

Doktorskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

Na podstawie art. 23, art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 8 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla doktorantów 

kształcących się w Szkole Doktorskiej:  

1) 37% wynagrodzenia profesora, o którym mowa w art. 137 ust. 2 ustawy - zwanym dalej 

„wynagrodzeniem profesora” - od miesiąca rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej do 

miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, włącznie; 

2) 57% wynagrodzenia profesora - od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została 

przeprowadzona ocena śródokresowa, do miesiąca zakończenia kształcenia w Szkole 

Doktorskiej. 

§ 2. 

1. 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. 1997 nr 123 poz. 776) otrzymuje stypendium doktoranckie 

w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w § 1. ust. 1 pkt 1.  

2. Warunkiem otrzymania stypendium, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez 

doktoranta orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenia, 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. 1997 nr 123 poz. 

776). 

§ 3. 

1. Stypendium wypłacane jest po złożeniu przez doktoranta wniosku adresowanego 

do Dyrektora Szkoły Doktorskiej o przyznanie stypendium doktoranckiego. Wniosek należy 

złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej do dnia 5 października danego roku kalendarzowego. 

Wzór wniosku jest załącznikiem do zarządzenia.  

2. Świadczenie przekazywane jest przelewem, na rachunek bankowy wskazany we wniosku 

przez doktoranta. 

3. Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc, do dziesiątego dnia każdego miesiąca 

z góry, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Dopuszcza się wypłatę stypendium naboru na rok akademicki 2021/2022 za miesiąc luty 

i marzec w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 

5. Doktorant może ubiegać się wyłącznie o jedno stypendium, o którym mowa w § 1-§ 2. 

 

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor ASP w Warszawie 

 

prof. Błażej Ostoja Lniski 


