
    

 

Zarządzenie nr 55/2017 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania 

się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy materialnej 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) oraz § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu 

Doktorantów, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się, że  miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, uprawniający do ubiegania się 

o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 

w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki na rok akademicki 2017/2018,  

wynosi nie więcej niż  870 zł.  

§ 2 

Określa się następujące stawki świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, obowiązujące na rok akademicki 2017/2018: 

1) stypendium socjalne: 

a) dochód do 457 zł − stypendium w wysokości 650 zł miesięcznie, 

b) dochód powyżej 457 zł do 650 zł − stypendium w wysokości 550 zł miesięcznie, 

c) dochód powyżej 650 zł do 870 zł − stypendium w wysokości 450 zł miesięcznie; 

2) stypendium socjalne w podwyższonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub obiekcie innym niż dom studencki: 

a) dochód do 457 zł − stypendium w wysokości 900 zł miesięcznie, 

b) dochód powyżej 457 zł do 650 zł − stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie, 

c) dochód powyżej 650 zł do 870 zł − stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie; 

3) stypendium socjalne w podwyższonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub obiekcie innym niż dom studencki wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

doktoranta: 

a) dochód do 457 zł − stypendium w wysokości 1 150 zł miesięcznie, 

b) dochód powyżej 457 zł do 650 zł − stypendium w wysokości 1 050 zł miesięcznie, 

c) dochód powyżej 650 zł do 870 zł − stypendium w wysokości 950 zł miesięcznie; 

4) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 

a) 250 zł miesięcznie dla doktorantów z lekkim stopniem niepełnosprawności,  

b) 350 zł miesięcznie dla doktorantów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

c) 450 zł miesięcznie dla doktorantów ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 

5) zapomoga – maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1 000 zł. 

§ 3 
Określa się następujące stawki stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz najwyższą punktację 

niezbędną do ubiegania się o przedmiotowe stypendium: 

1) I rok − minimum 25 pkt, przy czym: 



a) 25,0-29,9 pkt − 500 zł, 

b) co najmniej 30,0 pkt − 600 zł; 

2) II, III, IV rok − minimum 18 pkt, przy czym: 

a) 18-28 pkt − 400 zł, 

b) 29-39 pkt − 500 zł, 

c) co najmniej 40 pkt − 600 zł. 

 

§ 4 
1. Traci moc zarządzenie nr 52/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do 

ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń pomocy 

materialnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018. 
 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

 
Otrzymują: 

‐ jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

‐ intranet/BIP 

 


