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• tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem 

naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej 

w ramach studiów doktoranckich. 

 

• wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika szkoły doktorskiej 

 we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub in. podmiotem). 

 

• coroczny konkurs ogłaszany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki. 

• możliwość przyjęcia nawet 500 osób rocznie. 

CELE PROGRAMU 

SPOSÓB REALIZACJI 
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KORZYŚCI Z PROGRAMU 

JEDNOSTKI NAUKOWE PRZEDSIĘBIORCA DOKTORANT 

możliwość uzyskania 

ryczałtowego 

dofinansowania 

kosztów wykorzystania 

infrastruktury badawczej 

na potrzeby badań 

prowadzonych przez 

uczestników programu;  

 

nawiązanie relacji z 

otoczeniem społeczno-

gospodarczym 

i możliwość 

intensyfikacji prac o 

charakterze 

wdrożeniowym. 

nawiązanie relacji 

z jednostką naukową, 

które mogą być przydatne 

dla prowadzenia prac 

B+R;  

 

możliwość rozwiązania 

konkretnego problemu 

w ramach studiów 

doktoranckich pracownika;  

 

możliwość odliczenia od 

podstawy opodatkowania 

50% kosztów osobowych 

związanych z 

zatrudnieniem doktoranta  

(ustawa o innowacyjności 

z 4.11.2016). 

dostęp do 

laboratoriów, opieka 

naukowa, kształcenie 

w ramach studiów 

doktoranckich 

oferowanych przez 

daną jednostkę 

naukową;  

 

wsparcie finansowe 

w postaci 

stypendium 

doktoranckiego. 



6 \  DOKTORAT WDROŻENIOWY www.nauka.gov.pl 

Termin składania wniosków – do 8 czerwca 2017 r. 

 

Wnioski składa:  

1  uczelnia; 

2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);  

3  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);  

4.międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

” 
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Po otrzymaniu decyzji pozytywnej, wnioskodawca zgłasza do udziału w 

programie osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub 

równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się 

w danym  roku akademickim 2019/2020, która jest lub zostanie zatrudniona 

w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo przez inny 

podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach 

programu. 

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:  

1. posiadanie kategorii naukowej A+ lub A  lub B w danej dyscyplinie ;  

2. prowadzenie szkoły doktorskiej  w zakresie danej dyscypliny  

3. prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami 

lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.  

” 
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Roczna kwota dofinansowania wykorzystania infrastruktury badawczej w 

celu realizacji badań naukowych przez jednego doktoranta:  

• iloczyn 12 miesięcy,  

• kwoty 2.450,00 zł,  

• współczynnika kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub 

prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w 

obszarach wiedzy (określonego przez ministra właściwego do spraw nauki, 

w drodze rozporządzenia) oraz  

• współczynnika 15% 

Środki finansowe są przeznaczone na:  

1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu 

realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;  

2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów 

doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata. 
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Pracodawca doktoranta ma obowiązek wskazać spośród swoich pracowników 

kandydata na opiekuna pomocniczego.  

 

Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:  

1. stopień naukowy doktora lub  

2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-

rozwojowej, lub  

3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze 

gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, 

konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym 

zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.  

” 
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