
 
 

 
 

 

 

Zarządzenie Nr R-97/2020 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

 
 
 

w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń  
dla studentów/doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 

 
 
Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), § 4 ust. 10 i § 11 ust. 1 
Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej, wydanego 
Zarządzeniem Nr R-91/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 
2020 r. oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego i Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 

Ustala się następujące progi dochodu i wysokości poszczególnych 
stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021: 
 

1. Stypendium socjalne 
 

Wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniająca 
do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekroczyć 1050 zł. 
 

 

Dochód na  
1 osobę  

w rodzinie  
studenta (D) 

Kwota 
stypendium 
socjalnego 

Kwota zwiększenia stypendium 
socjalnego w szczególnie uzasadnionym 

przypadku 

 

D ≤ 686 zł 
686 zł < D ≤ 850 zł 

  850 zł < D ≤ 1050 zł 
 

900 zł 
800 zł 
700 zł 

100 zł 
100 zł 
100 zł 



 

Dochód na  
1 osobę  

w rodzinie  
doktoranta (D) 

Kwota 
stypendium 
socjalnego 

Kwota zwiększenia stypendium 
socjalnego w szczególnie uzasadnionym 

przypadku 

 

D ≤ 1050 zł 
 

 

900 zł 
 

 

100 zł 
 

 
 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych        450 zł. 
3. Stypendium rektora – studenci          900 zł. 
4. Stypendium rektora – doktoranci       1 800 zł. 
5. Zapomogi z tytułu: 

 ciężkiej choroby studenta/doktoranta        700 zł 

 śmierci rodziców studenta/doktoranta        600 zł 

 urodzenia dziecka studenta/doktoranta        500 zł 

 ciężkiej choroby najbliższego członka rodziny studenta/doktoranta 
(rodziców studenta, współmałżonka studenta, dziecka studenta)         500 zł 

 innego zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie  
sytuacji materialnej studenta/doktoranta (tj. rabunek, włamania,  
akty wandalizmu, celowe uszkodzenia mienia)        500 zł.  

 

 
§ 2. 

 
Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest 

spowodowana zdarzeniem przejściowym, lecz pogorszeniem sytuacji materialnej 
rodziny. W takim przypadku student/doktorant może ubiegać się o przyznanie 
stypendium socjalnego.  

 
§ 3. 

 
1. Kryteria otrzymania zapomogi nie są wprost związane z sytuacją materialną 

studenta/doktoranta wyrażoną dochodem/os. w jego rodzinie. Komisje 
dążąc do stwierdzenia przejściowego pogorszenia sytuacji materialnej 
rodziny, muszą zweryfikować jej status materialny wyrażony wysokością 
dochodu. Z tego powodu istotnym jest załączenie do wniosku dokumentów 
poświadczających wysokość uzyskiwanych przez rodzinę dochodów oraz 



wskazujących na pogorszenie sytuacji (np. zaświadczeń o ponoszonych 
kosztach, jak również potwierdzających zaistnienie okoliczności, na które 
powołuje się wnioskodawca). 
 

2. Każdy wniosek o zapomogę rozpatrywany jest indywidualnie  
z uwzględnieniem okoliczności związanych ze statusem materialnym 
wnioskodawcy oraz z jego sytuacją życiową. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  
od dnia 1 października 2020 r.  
 

             
 
 

 


