
Zarządzenie Nr 19/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 27 lutego 2018 roku 

zmieniające Zarządzenie Nr 119/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej 

dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 w związku z art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, ze zm.) oraz § 12 ust. 2 Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
 stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 czerwca 

2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zmienionego Zarządzeniem Nr 103/2017 z dnia 

13 września 2017 roku, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 119/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 października 

2017 roku w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany: 

 

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

 

§ 2 

 
Ustala się następujące wysokości stypendium socjalnego: 

 

Dochód netto przypadający na 1 osobę  

w rodzinie doktoranta 

(w zł) 

Wysokość stypendium  

(w zł) 

do  334 1.000 

powyżej  334  do  668 900 

powyżej  668  do  1.051 800 

 

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

 

§ 3 

 

1. Ustala się następujące wysokości stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu 

 zamieszkania doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki: 

 

Dochód netto przypadający na 1 osobę  

w rodzinie doktoranta 

(w zł) 

Wysokość stypendium  

(w zł) 

do  334 1.150 

powyżej  334  do  668 1.050 

powyżej  668  do  1.051 950 

 



2. Ustala się następujące wysokości stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkania doktoranta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki: 

 

Dochód netto przypadający na 1 osobę  

w rodzinie doktoranta 

(w zł) 

Wysokość stypendium  

(w zł) 

do  334 1.230 

powyżej  334  do  668 1.130 

powyżej  668  do  1.051 1.030 

 

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

 

§ 5 

1. Ustala się, że wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów I roku wynosi 1.100 złotych. 

2. Ustala się następujące wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych 

lat studiów: 

 

Liczba punktów Wysokość stypendium 

(w zł) 

14,75 – 19,49 1.350 

19,50 – 20,99 1.650 

21,00 i powyżej 1.950 

 

§ 2 

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Współpracy z Zagranicą  

i Szkolenia Podyplomowego. 

 
§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2018 roku. 

 

 

 

 

                                                                                                      W zastępstwie Rektora 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

           Prorektor ds. Nauki 

                                                                                                  Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk 

 


