
 

Zarządzenie nr 97/2021 

z dnia 14 września 2021 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i uczestnika studiów 

doktoranckich, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek 

poszczególnych świadczeń z funduszu stypendialnego  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

na rok akademicki 2021/2022 

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.   ̶  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) w związku z § 5 Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu 

stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wprowadzonego zarządzeniem 

nr 72/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na podstawie 

art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  ̶  przepisy wprowadzające ustawę  ̶  Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, ze zm.) i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz 

Samorządem Doktorantów, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
Ustala się, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta lub 

uczestnika studiów doktoranckich uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1051,70 zł netto. 

  

§ 2 
1. Określa się następujące stawki świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów 

i uczestników studiów doktoranckich, obowiązujące w roku akademickim 2021/2022: 

1) stypendium socjalne: 

a) dochód do 528,00 zł − stypendium w wysokości 1100,00 zł miesięcznie, 

b) dochód powyżej 528,00 zł do 700,00 zł − stypendium w wysokości 900,00 zł  miesięcznie, 

c) dochód powyżej 700,00 zł do 1051,70 zł − stypendium w wysokości 750,00 zł 

miesięcznie; 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

a) ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 550,00 zł miesięcznie, 

b) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 450,00 zł miesięcznie, 

c) z lekkim stopniem niepełnosprawności – 350,00 zł miesięcznie; 

3) zapomoga − w wysokości do 1600,00 zł. 

2. Kwota zwiększenia w przypadku przyznania zwiększonego stypendium socjalnego wynosi 

450,00 zł. 

 

§ 3 

1. Na podstawie kryteriów punktacji osiągnięć studentów ubiegających się o stypendium Rektora, 

obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określa się następujące stawki 

stypendium Rektora dla studentów: 

1) dla 30% uprawnionych studentów − stypendium w wysokości 800,00 zł miesięcznie; 

2) dla 70% uprawnionych studentów − stypendium w wysokości 600,00 zł miesięcznie. 

2. Określa się następujące stawki stypendium Rektora dla studentów przyjętych na pierwszy rok 

studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiady 

międzynarodowej, laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa 

w przepisach o systemie oświaty albo medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego 

o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie: 



1) dla laureatów – stypendium w wysokości 800,00 zł miesięcznie; 

2) dla finalistów i medalistów – stypendium w wysokości 600,00 zł miesięcznie. 

 

§ 4 

Na podstawie punktacji osiągniętych wyników w nauce, obowiązującej w Uniwersytecie 

Medycznym w Łodzi, określa się następujące stawki stypendium Rektora dla uczestników studiów 

doktoranckich: 

1) od 18 do 30 punktów – stypendium w wysokości 600,00 zł miesięcznie;  

2) od 31 do 39 punktów – stypendium w wysokości 700,00 zł miesięcznie; 

3) od 40 punktów – stypendium w wysokości 800,00 zł miesięcznie. 

 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 

 z upoważnienia Rektora: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich 

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski 

 

 

  
Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 

 

 


