
Strona 1 z 3 
 

Zarządzenie nr 62 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce” (Dz. U. 2021 r. poz. 478, 619) oraz art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2019 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ), zarządza 

się co następuje: 

§ 1 

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi lub doktorantowi, w którego rodzinie 

miesięczny dochód netto na jedną osobę nie przekracza kwoty 1051,70 zł 

 

§ 2 

1. Ustala się wysokość stypendium socjalnego przyznawanego studentowi w zależności od 

wysokości dochodu netto przypadającego na jedną osobę w rodzinie   

 

dochód netto przypadający na jedną 

osobę w rodzinie  

wysokość 

stypendium 

0 – 200 zł 1000 zł 

200,01 – 400 zł 900 zł 

400,01 – 600 zł 800 zł 

600,01 – 800 zł 700 zł 

800,01-1051,70 600 zł 

 

2. Ustala się wysokość stypendium socjalnego przyznawanego doktorantowi w zależności od 

wysokości dochodu netto przypadającego na jedną osobę w rodzinie:  

 

dochód netto przypadający na jedną 

osobę w rodzinie  

wysokość 

stypendium 

0 – 200 zł 1000 zł 

200,01 – 400 zł 900 zł 

400,01 – 600 zł 800 zł 

600,01 – 800 zł 700 zł 

800,01-1051,70 600 zł 
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§ 3 

1 Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium dla studentów będących osobami 

niepełnosprawnymi, w zależności od stopnia niepełnosprawności: 

1) stopień lekki – 350 zł 

 2) stopień umiarkowany – 500 zł 

3) stopień znaczny – 650 zł 

 

2. Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium dla doktorantów będących 

osobami niepełnosprawnymi, w zależności od stopnia niepełnosprawności: 

1) stopień lekki – 400 zł 

 2) stopień umiarkowany – 500 zł 

3) stopień znaczny – 600 zł 

 

§ 4 

1. Dla studentów i doktorantów ustala się następujące wysokości zapomóg z tytułu: 

1) nieszczęśliwego wypadku studenta lub doktoranta i jego następstw – do 1000 zł 

2) nagłej choroby studenta lub doktoranta bądź członka najbliższej rodziny 

(współmałżonka, dziecka, rodziców i uczącego się rodzeństwa pozostającego we 

wspólnym gospodarstwie domowym) – do 800 zł 

3) śmierci najbliższego członka rodziny (rodzice, małżonek, dziecko studenta lub 

doktoranta) – 1200 zł 

4) klęsk żywiołowych – do 800 zł 

5) urodzenia dziecka studenta lub doktoranta – 1000 zł 

6) kradzieży o znacznej wartości na szkodę studenta lub doktoranta – do 800 zł 

7) innych zdarzeń – do 600 zł 

2. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów w uzasadnionych przypadkach może 

podwyższyć lub przyznać zapomogę do kwoty 2000 zł, a w wyjątkowo trudnych i 

skomplikowanych zdarzeniach losowych podwyższyć zapomogę do kwoty wyższej. 

3.  Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów w uzasadnionych przypadkach może 

podwyższyć lub przyznać zapomogę do kwoty 1500 zł, a w wyjątkowo trudnych i 

skomplikowanych zdarzeniach losowych podwyższyć zapomogę do kwoty wyższej. 
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§ 5 

 

Ustala się następujące wysokości stypendium rektora dla studentów wyodrębniając trzy 

przedziały: 

1. przedział I (stanowi 20% osób o największych osiągnięciach spośród studentów 

zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie listy rankingowej) – 1400 zł 

 

2. przedział II (stanowi 30% osób o największych osiągnięciach spośród pozostałych 

studentów, nie zakwalifikowanych do przedziału I, zakwalifikowanych do uzyskania 

stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej) – 1200 zł, 

 

3. przedział III (stanowią pozostali studenci, nie zakwalifikowani do przedziału I lub II, 

zakwalifikowani do uzyskania stypendium na podstawie miejsca na liście rankingowej) – 

1000 zł 

 

§ 6 

Ustala się następujące wysokości stypendium rektora dla doktorantów wyodrębniając dwa 

przedziały:  

1. przedział I (stanowi 50% osób o największych osiągnięciach spośród doktorantów 

zakwalifikowanych do uzyskania stypendium na podstawie listy rankingowej) – 1500 zł 

2. przedział II (stanowią pozostałe osoby zakwalifikowane do otrzymania stypendium nie 

zakwalifikowane do przedziału I) – 1000 zł. 

 

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 44 Rektora z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wysokości 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

REKTOR 

 

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 

 


