
 

 
 
 

Zarządzenie Nr R–66/2009 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 23 listopada 2009 r. 
 

  
 

w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów 
obowiązujących w roku akademickim 2009/2010 

 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 13 ust. 1  
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej, stanowiącego załącznik  
do Zarządzenia Nr R-54/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia  
25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 
Politechniki Lubelskiej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów   
z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustala się następujące progi i wysokości poszczególnych stypendiów 

obowiązujące w semestrze zimowym w roku akademickim 2009/2010: 
 
1. Stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie 
 

Dochód na 
1 osobę 

w rodzinie 
doktoranta 

Kwota stypendium 
socjalnego 

Kwota stypendium 
na wyżywienie 

Kwota stypendium 
mieszkaniowego 

do 572 zł 
 do 602 zł* 500 zł 500 zł 500 zł 

 
 
* - od dnia 1 listopada 2009 r.  
 
 



 
2. Stypendium za wyniki w nauce       500 zł 
 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych    500 zł 
 

4. Zapomogi z tytułu: 
− ciężkiej choroby doktoranta               1000 zł 
− śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny    500 zł 
− klęski żywiołowej         500 zł 
− innych przyczyn losowych, na skutek których doktorant  

znalazł się w trudnej sytuacji materialnej     300 zł 
 

     
§ 2. 

 
Traci moc Zarządzenie Nr R-69/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej  

w Lublinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia progów i wysokości 
świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 
2008/2009.  

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  

od dnia 1 października 2009 r.  
 
 
 
 

 
   R e k t o r 

 
 

                  Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
 


