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M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
 

Poz. 340 

POSTANOWIENIE NR 7 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 13 września 2016 r. 

 
w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej 

do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów 
w roku akademickim 2016/2017 

 
Na podstawie art. 199 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. 
poz. 572 z późn. zm.) postanawia się co następuje: 

§ 1 
Od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. wysokość dochodu 

na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o dodatek 
mieszkaniowy wynosi 1000 zł. 

§ 2 
W roku akademickim 2016/2017 stypendia wypłacane z funduszu pomocy 

materialnej dla doktorantów ustala się w następującej wysokości: 
1) wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę 

w rodzinie doktoranta i wynosi połowę różnicy kwoty 1100 zł (kwota bazowa) 
i dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta wyrażonego w pełnych złotych 
pomniejszoną o 50 zł, z tym że: 
a) od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. kwota 

najniższego stypendium nie może być niższa niż 125 zł (osoby uzyskujące 
dochód netto na osobę w rodzinie doktoranta od 750 do 1000 zł otrzymują 
stypendium w wysokości 125 zł), a kwota najwyższego stypendium nie może 
być wyższa niż 500 zł; 

2) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest uzależniona od 
dochodu na osobę w rodzinie doktoranta i wynosi połowę różnicy kwoty 1100 zł 
(kwota bazowa) i dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta wyrażonego 
w pełnych złotych powiększonej o 50 zł, z tym że: 
a) od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. kwota 

najniższego stypendium nie może być niższa niż 225 zł (osoby uzyskujące 
dochód netto na osobę w rodzinie doktoranta od 750 do 1000 zł otrzymują 
stypendium w wysokości 225 zł), a kwota najwyższego stypendium nie może 
być wyższa niż 600 zł; 
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3) Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi 

w zależności od stopnia niepełnosprawności: 
a) 470 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 
b) 360 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
c) 290 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności; 

4) maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1000 zł. 

§ 3 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 

1 października 2016 r. 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW: J. Choińska-Mika 
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