
Zarządzenie Nr 21/2023 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 27 lutego 2023 roku 

zmieniające Zarządzenie Nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 3 i art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 i § 12 ust. 1 i 

ust. 3-4 Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowiącego Załącznik do 

Zarządzenia Nr 114/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zmienionego 

Zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku zarządza się, co następuje: 

 

 

§  1 

W zarządzeniu Nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 października 2021 

roku w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1 

 

Ustala się, że miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta uprawniający do 

przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości nie 

może być wyższy niż 1.294,40 zł netto.”, 

 

2) zmienia się treść § 2, który otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 2 

 
Ustala się następujące wysokości stypendium socjalnego: 

 

Dochód netto przypadający na 1 osobę  

w rodzinie studenta  

(w zł) 

Wysokość stypendium  

(w zł) 

do  337,00 900 

od  337,01  do  674,00 750 

od 674,01  do  1.051,00 600 

od 1.051,01 do 1.294,40 450 

”, 

 

3) zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:  

 

 

 



 

„§ 3 

 

Ustala się następujące wysokości stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości: 

 

Dochód netto przypadający na 1 osobę  

w rodzinie studenta   

(w zł) 

Wysokość stypendium  

(w zł) 

do  337,00 1.050 

od 337,01  do  674,00 900 

od 674,01  do  1.051,00 750 

od 1.051,01 do 1.294,40 600 

”, 

4) zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 4 

Ustala się następujące wysokości stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

Stopień niepełnosprawności 
Wysokość stypendium  

(w zł) 

lekki 700 

umiarkowany 800 

znaczny 900 

”, 

 

5) zmienia się treść § 5, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 5 

 

Ustala się następujące wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów: 

 

Liczba punktów Wysokość stypendium 

(w zł) 

do 50 600 

51 – 80   750 

81 – 110  1.000 

111 – 140  1.250 

141 – 180  1.500 

181 – 240  1.700 

powyżej 240 1.800 

”, 

 

6) zmienia się treść § 7, który otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

 

 



 

 

„§ 7 

 

W przypadku uzyskania przez studenta uprawnień do stypendium socjalnego i stypendium rektora 

dla studentów, łączna wysokość wypłaconych świadczeń nie może przekroczyć kwoty 2.730 zł 

miesięcznie.”, 

 

§ 2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku. 

 

 

 

 

 

 

     Rektor  

      Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

           Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 

 


