
 
Zarz.: 178/XV R/2019 

zm.: 4/XV R/2020 

Zarządzenie nr  178/XV R/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 12 listopada 2019 r. 

 

w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się  

w Szkole Doktorskiej 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.), zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla doktorantów 

kształcących się w Szkole Doktorskiej:  

1) 2 372,00 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;  

2) 3 654,00 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.  

 

§ 2. 

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% 

kwoty wskazanej w § 1 pkt 1, tj.:  

1) 3083,6 zł brutto – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;  

2) 4365,6 zł brutto – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.  

 

§ 3. 

Doktorant zatrudniony po ocenie śródokresowej, zakończonej wynikiem pozytywnym,  

w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, w wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, otrzymuje stypendium doktoranckie 

w wysokości 40 % kwoty wskazanej w § 1 pkt 2, tj. 1461,6 zł brutto. 

 

§ 4.
1
 

1. Stypendium wypłacane jest po złożeniu przez doktoranta wniosku o przyznanie 

stypendium doktoranckiego (stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia) do 

                                                           
1
 Zamieniony zarządzeniem nr 4/XV R/2020 Rektora UMW z dnia 9 stycznia 2020 r. 



 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Wniosek należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej do 

dnia 15 października danego roku kalendarzowego. 

2. Świadczenie przekazywane jest przelewem, na rachunek bankowy wskazany we wniosku 

przez doktoranta, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem. 

3. Stypendium doktoranckie wypłacane jest co miesiąc, do dziesiątego dnia każdego 

miesiąca z góry, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dopuszcza się wypłatę stypendium za miesiąc październik i listopad w terminie do dnia  

20 grudnia. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z upoważnienia Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

PROREKTOR DS. DYDAKTYKI 

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Według rozdzielnika 

KP 


