
R-0161-157/21 

Zarządzenie Nr 157/21 
 
z dnia 16 listopada 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
w sprawie wysokości stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia 
przed rokiem akademickim 2019/2020, w roku akademickim 2021/2022 
________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669,  
z późn. zm.), § 15 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 3 ust. 6 Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, wprowadzonego zarządzeniem Nr 118/21 z dnia 26 sierpnia  
2021 r., zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. W roku akademickim 2021/2022 obowiązują następujące wysokości stypendiów dla 

uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 
2019/2020, ubiegających się o przyznanie tych świadczeń: 
1) stypendium dla osób niepełnosprawnych  

bez względu na stopień niepełnosprawności:    – 750 zł; 
2) stypendium socjalne oblicza się według następującego wzoru: 

 
A = 1000 zł – B + 650 zł 

gdzie: 
A – wysokość stypendium socjalnego 

B – dochód na jednego członka rodziny uczestnika studiów doktoranckich obliczony 
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. 

3) zwiększenie stypendium socjalnego, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach      – 200 zł. 

2. W roku akademickim 2021/2022 obowiązują następujące wysokości zapomóg: 
1) minimalna wysokość zapomogi      – 200 zł; 
2) maksymalna wysokość zapomogi       – 2000 zł. 

 
§ 2 

1. Stypendium rektora otrzymuje 15% liczby uczestników studiów doktoranckich, którzy 
rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, każdego roku i dyscypliny studiów, 
obliczonej jako liczba całkowita, zaokrąglona w górę. Jeżeli wynik jest mniejszy niż 1, 
stypendium otrzymuje jedna osoba. 

2. Granica punktowa na liście rankingowej, od której jest przyznawane stypendium rektora, jest 
wyznaczona liczbą możliwych do przyznania stypendiów. 

3. Wysokość stypendium rektora dla uczestników studiów doktoranckich zajmujących miejsce na 
liście rankingowej ograniczonej granicą punktową dla wszystkich lat studiów wynosi 750 zł. 

4. Granice punktowe dla poszczególnych lat i dyscyplin naukowych, od których są przyznawane 
stypendia rektora w roku akademickim 2021/2022, zostały określone w załączniku Nr 1  
do zarządzenia. 



 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


