Zarządzenie Nr 2/2021
Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Na mocy postanowień par. 10 Statutu Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie stanowi się
co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin przyznawania i określania wysokości stypendiów doktoranckich w
Instytucie Chemii Organicznej PAN
§2
Tracą moc Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia
20 kwietnia 2015 r, Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia
30 września 2019 r, Decyzja nr 5/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia 16
października 2020 r oraz Decyzja nr 6/2020 Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN z dnia
20 października 2020 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Regulamin przyznawania i określania wysokości stypendiów doktoranckich w Instytucie Chemii
Organicznej PAN

1. Uczestnik stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN
może otrzymywać stypendium IChO.
2. Stypendium IChO przyznaje dyrektor Instytutu, po zaopiniowaniu wniosku doktoranta
przez Doktorancką Komisję Stypendialną zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez
dyrektora.
3. Stypendium IChO jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
4. Każdy Doktorant ubiegający się o stypendium IChO składa w terminie do dnia 15 miesiąca
w którym kończy się stypendium, wniosek do kierownika studiów doktoranckich. Wniosek
musi zawierać dane doktoranta, opinię opiekuna naukowego/promotora.
5. Stypendium doktoranckie wypłacane jest w pierwszej kolejności w ramach realizowanego
przez doktoranta grantu, a w przypadku braków takich środków, doktorant otrzymuje
stypendium z Funduszu Badań Własnych w wysokości 2400 zł maksymalnie do końca
czwartego roku SD.
6. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich dyrektor może przyznać
stypendium IChO w tym okresie.
7. Po zakończeniu czwartego roku SD, i uzyskaniu przedłużenia na rok piąty, doktorantowi
nie posiadającemu stypendium z grantu, może zostać przyznane stypendium w wysokości
3200 zł na okres przedłużenia.
8. Doktorant w okresie 30 miesięcy, począwszy od połowy drugiego roku SD może być
zatrudniany w IChO PAN na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu z wynagrodzeniem
zgodnym z Ustawą.
9. Dyrektor ma prawo wstrzymać wypłacanie stypendium IChO w przypadku, gdy przeciw
doktorantowi prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne, karne, bądź jest zawieszony w
prawach doktoranta.
10. Doktorant kształcący się w Szkole Doktorskiej otrzymuje stypendium doktoranckie na
warunkach określonych w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
11. Maksymalny okres pobierania stypendium z tytułu kształcenia w Szkole wynosi 48
miesięcy.
12. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
a. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona
ocena śródokresowa (2400 zł);
b. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona
ocena śródokresowa (3660 zł).
13. W przypadku zaangażowania doktoranta w badania finansowane z grantu, stypendium
wypłacane jest ze środków grantu, o ile regulamin grantu dopuszcza taką możliwość.
14. W okresie starania się o granty badawcze dopuszcza się możliwość finansowania badań i
stypendium doktoranta ze środków subwencja Instytutu.
15. W przypadku doktorantów finansowanych wyłącznie ze środków subwencji Instytutu
wysokość stypendium wynosi 3600 zł.
16. Uzyskanie przez doktoranta grantu, którego jest kierownikiem nie zmniejsza wysokości
przyznanego stypendium.
17. W okresie kształcenia w Szkole Doktorskiej Doktorant może wykonywać prace badawcze
finansowane z grantów, z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy.

18. Doktorant nie może być zatrudniony jako pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy
zatrudnienia doktoranta:
a. w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3
Ustawy;
b. 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 ust. 4 pkt 2.
19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
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