
Zarządzenie Nr 167/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

z dnia 28 października 2020 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) w związku z art. 281 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, 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 88/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

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

do przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 

nie może być wyższy niż 1.051,00 zł netto. 
 

§ 2 

Ustala się następujące wysokości stypendium socjalnego: 

Dochód netto przypadający  

na 1 osobę w rodzinie doktoranta  

  (w zł) 

Wysokość stypendium  

(w zł) 

do  337 700 

powyżej  337  do  674 550 

powyżej  674  do  1.051   400 

 

§ 3 

Ustala się następujące wysokości stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości: 

Dochód netto przypadający  

na 1 osobę w rodzinie doktoranta  

  (w zł) 

Wysokość stypendium  

(w zł) 

do  337 850 

powyżej  337  do  674 700 

powyżej  674  do  1.051   550 
 

§ 4 

Ustala się następujące wysokości stypendium dla osób niepełnosprawnych: 
 

Stopień niepełnosprawności 
Wysokość stypendium  

(w zł) 

lekki 500 

umiarkowany 600 

znaczny 700 

 

 



§ 5 

Ustala się następujące wysokości stypendium rektora dla doktorantów II roku i kolejnych lat 

studiów: 
 

Liczba punktów 
Wysokość stypendium 

(w zł) 

15,00 – 16,99 1.800 

17,00 – 17,93 2.000 

17,94 – 18,00 2.200 

18,01 i powyżej  2.430 

 

§ 6 

1. Ustala się następujące wysokości zapomóg: 

a) do 1.000 złotych z tytułu ciężkiej choroby doktoranta, śmierci lub ciężkiej choroby 

członków najbliższej rodziny doktoranta, 

b) do 500 złotych z tytułu innego zdarzenia losowego powodującego przejściowe 

pogorszenie się sytuacji życiowej i materialnej doktoranta. 

2. Kwota zapomogi może być zwiększona w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu 

przez KS zgody Rektora.  

 

§ 7 

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

dla doktorantów, łączna wysokość wypłaconych świadczeń nie może przekroczyć kwoty 2.430 zł 

miesięcznie. 

§ 8 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 9 

Traci moc Zarządzenie Nr 111/2019 Rektora z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia 

wysokości świadczeń dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października  

2020 roku. 
 
 

 

   Rektor 

      Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 

                                                                                            Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska 

 
 


