
 

 
REKTOR  

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA   

 
 

 
 ZARZĄDZENIE NR 37/2018  

z dnia 28 września 2018 roku 

w sprawie ustalenia stawek wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów 

w roku akademickim 2018/2019 

 

 

Działając na podstawie art. 174 ust. 2 w zw. z art. 94 ust. 1 pkt 7 oraz art. 103 ust. 3 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Studentów UMFC oraz Samorządu Doktorantów UMFC zarządzam co 

następuje:  

 

§1 

Zatwierdzam podział funduszu pomocy materialnej w wysokości  1.488.000 zł w następujący 

sposób: 

 

1. Środki na pomoc materialną dla studentów :  1.395.894 - zł, z czego:  

 

(i) stypendia rektora dla najlepszych studentów    558.357 - zł  

(ii) stypendia socjalne     678.437 - zł  

(iii) stypendia specjalne       80.100 - zł  

(iv) zapomogi        71.800 - zł  

(v) rezerwa           7.200 - zł  

 

2. Środki na pomoc materialną dla doktorantów:     89.130 - zł, z czego:  

 

(i) stypendia rektora dla najlepszych doktorantów  61.600 - zł  

(ii) stypendia socjalne       11.430 - zł  

(iii) stypendia specjalne         8.200 - zł  

(iv) inna pomoc socjalna         7.900 - zł  

 

3. Obsługa administracyjna         2.976 – zł.  
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§2 

Zatwierdzam wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w sposób 

zaproponowany przez Samorząd Studentów, t. j.: 

 

1. wysokość stypendium socjalnego: 

 700 zł /mies. przy dochodzie większym niż 0 zł i nie większym niż 200 zł  

 600 zł /mies. przy dochodzie większym niż 200 zł i nie większym niż 400 zł  

 500 zł /mies. przy dochodzie większym niż 400 zł i nie większym niż 550 zł  

 400 zł /mies. przy dochodzie większym niż 550 zł i nie większym niż 700 zł  

 300 zł /mies. przy dochodzie większym niż 700 zł i nie większym niż 940 zł,  

 

2. wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu miejsca zamieszkania w domu 

studenckim lub innym obiekcie z dala od miejsca stałego zamieszkania: 

100 zł miesięcznie,  

 

3. wysokość stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów:  

600 zł miesięcznie,  

 

4. wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów:  

600 zł miesięcznie,  

 

5. maksymalna wysokość zapomogi:  

    1.500 zł. 

 

§3  

Zatwierdzam wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w sposób 

zaproponowany przez Samorząd Doktorantów, t. j.: 

 

1. wysokość stypendium socjalnego:  

 700 zł /mies. przy dochodzie większym niż 0 zł i nie większym niż 200 zł  

 600 zł /mies. przy dochodzie większym niż 200 zł i nie większym niż 400 zł  

 500 zł /mies. przy dochodzie większym niż 400 zł i nie większym niż 550 zł  

 400 zł /mies. przy dochodzie większym niż 550 zł i nie większym niż 700 zł  

 300 zł /mies. przy dochodzie większym niż 700 zł i nie większym niż 940 zł,  

 

2. wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu miejsca zamieszkania w domu 

studenckim lub innym obiekcie z dala od miejsca stałego zamieszkania:  

50 zł miesięcznie,  

 

3. wysokość stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów:  

600 zł miesięcznie,  

 

4. wysokość stypendium rektora dla najlepszych doktorantów:  

500 zł miesięcznie,  
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5. maksymalna wysokość zapomogi:  

500 zł 

 

§4 

Ustalam, że w roku akademickim 2018/2019 maksymalną wysokością dochodu na osobę 

w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne 

w UMFC jest kwota 940 zł netto miesięcznie. 

 

§5 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 

1 października 2018 r. 

 

 

 

 

 

 
          prof. dr hab. Klaudiusz Baran 

 

 


