
Zarządzenie Nr 35/23 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 1 marca 2023 r. 

 

w sprawie wysokości świadczeń dla doktorantów  

w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 i § 8 w związku z § 1 ust. 2 oraz na podstawie § 60 ust. 2 Regulaminu 

świadczeń dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 58/19 

z dnia 26 września 2019 r. ze zm. (t.j. w Zarz. Nr 85/22) w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze 

zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów określa się wysokość 

świadczeń przyznawanych doktorantom na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów 

Politechniki Świętokrzyskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23. 

 

§ 2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/23 zgodnie z Zarządzeniem 

Rektora Nr 9/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. wynosi 1294,40 zł netto na członka rodziny. 

 

§ 3. Stawki stypendium socjalnego w semestrze letnim 2022/23 wynoszą: 

 

Kategoria 

stypendium 

Średni dochód 

miesięczny netto na 

jednego członka rodziny 

(zł) 

Miesięczna 

kwota 

stypendium 

socjalnego (zł) 

Miesięczna kwota 

stypendium socjalnego 

zwiększonego dla 

doktorantów będących 

w szczególnie trudnej 

sytuacji* 

Miesięczna kwota 

stypendium 

zwiększonego 

z tytułu zamieszkania 

z niepracującym 

małżonkiem lub 

dzieckiem (zł) 

1)  I 0 – 351,00 1400 1700 1800 

2)  II 351,01 – 560,00 1250 1550 1650 

3)  III 560,01 – 782,60 1150 1450 1550 

4)  IV 782,61 – 1294,40 1050 1350 1450 

* z tytułu zamieszkania doktoranta w DS lub innym obiekcie, z tytułu długotrwałej choroby doktoranta lub innych przypadków 

szczególnie uzasadniających przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej kwocie 

 

§ 4. Miesięczne stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia 

niepełnosprawności wynoszą: 

1) znaczny -  650 zł; 

2) umiarkowany -  550 zł; 

3) lekki -  400 zł. 

 



§ 5. Stypendium rektora ustala się na poziomie czterech kategorii w zależności od liczby 

uzyskanych punktów zgodnie z § 60 ust. 2 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Politechniki 

Świętokrzyskiej: 

 

1) Kat. I - 1700 zł; 

2) Kat. II - 1500 zł; 

3) Kat. III - 1300 zł; 

4) Kat. IV - 1100 zł. 

 

§ 6. Zapomoga może być przyznana w wysokości od 1000 zł do 2000 zł. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R e k t o r 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


