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 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 

z dnia 25 października 2019 roku 

w sprawie ustalenia stawek wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

w roku akademickim 2019/2020 

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 i art. 414 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 13 i art. 

241 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669 z późn. zm.), działając w porozumieniu z 

Samorządem Studentów UMFC oraz Samorządem Doktorantów UMFC, zarządzam co 

następuje:  

 

§ 1. 

Dokonuję podziału środków z Funduszu Stypendialnego UMFC na rok akademicki 

2019/2020 w sposób następujący: 

 

1. Środki na świadczenia dla studentów:           1.538.100 zł,  z czego:  

1) stypendia rektora    693.000 zł  

2) stypendia socjalne                             640.000 zł  

3) stypendia dla osób niepełnosprawnych          80.100 zł 

4) zapomogi        75.000 zł 

5) rezerwa         50.000 zł 

 

2. Środki na świadczenia dla doktorantów:     98.000 zł,  z czego:  

1) stypendia rektora      60.000 zł 

2) stypendia socjalne      18.000 zł 

3) stypendia dla osób niepełnosprawnych   14.000 zł 

4) inna pomoc socjalna/rezerwa       6.000 zł     

 

§ 2. 

Ustalam wysokość świadczeń dla studentów UMFC w następujący sposób:  

1. Wysokość stypendium socjalnego: 

1) 700 zł /mies. przy dochodzie do 200 zł,  

2) 600 zł /mies. przy dochodzie większym niż 200 zł i nie większym niż 400 zł,  
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3) 500 zł /mies. przy dochodzie większym niż 400 zł i nie większym niż 550 zł, 

4) 400 zł /mies. przy dochodzie większym niż 550 zł i nie większym niż 700 zł, 

5) 300 zł /mies. przy dochodzie większym niż 700 zł i nie większym niż 1.050 zł.  

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

studenckim lub innym obiekcie z dala od miejsca stałego zamieszkania: 200 zł 

miesięcznie. 

3. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: 700 zł miesięcznie. 

4. Wysokość stypendium rektora: 700 zł miesięcznie. 

5. Maksymalna wysokość zapomogi: 2.000 zł. 

 

§ 3.  

Ustalam wysokość świadczeń dla doktorantów UMFC, którzy rozpoczęli studia doktoranckie 

przed rokiem akademickim 2019/2020 w następujący sposób: 

1. Wysokość stypendium socjalnego:  

1) 700 zł /mies. przy dochodzie do 200 zł, 

2)  600 zł /mies. przy dochodzie większym niż 200 zł i nie większym niż 400 zł, 

3) 500 zł /mies. przy dochodzie większym niż 400 zł i nie większym niż 550 zł. 

4) 400 zł /mies. przy dochodzie większym niż 550 zł i nie większym niż 700 zł, 

5) 300 zł /mies. przy dochodzie większym niż 700 zł i nie większym niż 1.050 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 dla osób niepełnosprawnych: 700 zł miesięcznie. 

4. Wysokość stypendium rektora: 500 zł miesięcznie. 

5. Maksymalna wysokość zapomogi: 2.000 zł. 

 

§ 4. 

Ustalam, że w roku akademickim 2019/2020 maksymalną wysokością dochodu na osobę 

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

w UMFC jest kwota 1.050 zł netto miesięcznie. 

 

 

 

 

          prof. dr hab. Klaudiusz Baran 

 

 


