
 

 

  
ZARZĄDZENIE nr 61/2019 

Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 14 listopada 2019 r. 

      
w sprawie: określenia wysokości stawek świadczeń dla doktorantów 

Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2019/2020. 
 

 
Na podstawie postanowień § 5, § 11 ust.12, § 12 ust.5 i § 13 ust. 8 Regulaminu 
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
doktorantów Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 49/2017 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 września 2017 r., zarządzam, co 
następuje: 
 

§ 1 
Ustalam następujące stawki świadczeń dla doktorantów  Uniwersytetu Opolskiego 
w roku akademickim 2019/2020: 
 

1. Stypendium socjalne: 
 

Średni dochód 
miesięczny netto na 

jednego członka 
rodziny 

w zł 

 
Kwota stypendium 

socjalnego w zł 
 

do 200,00 650,00 

od 200,01 do 
400,00 

600,00 

od 400,01 do 
600,00 

550,00 

od 600,01 do 
800,00 

500,00 

od 800,01 do 
1051,70 

450,00 

 
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać 
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (o 200 zł) jeśli jego dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto. Do szczególnie 
uzasadnionych przypadków należą: 
1) obłożna choroba studenta, rodziców, rodzeństwa będącego we wspólnym 

gospodarstwie domowym lub własnych dzieci, 
2) poniesienie znacznych strat na skutek klęski żywiołowej, 
3) śmierć jedynego żywiciela rodziny, 
4) pełne sieroctwo. 

 



 
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

 

 
Stopień 

niepełnosprawności 
 

Kwota  stypendium 
specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych w zł 
 

lekki 400,00 

umiarkowany 500,00 

znaczny 600,00 

 
 

3. Stypendium dla najlepszych doktorantów:  
 
 

 
 

Progi stypendiów 

Kwota stypendium dla 
najlepszych doktorantów 

w zł 

I 1200,00 

II 1000,00 

III 900,00 

 IV 600,00 

V 400,00 

 

§ 2 
Maksymalna łączna kwota stypendium socjalnego i stypendium Rektora dla 
najlepszych doktorantów  nie może być większa niż 90% najniższego zasadniczego 
wynagrodzenia asystenta. 

 
§ 3 

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500,00 zł.  
 

§ 4 
Stawki świadczeń dla doktorantów uzgodnione zostały z Samorządem Doktorantów. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 
1 października 2019 r. 
 
 
  

Rektor Uniwersytetu Opolskiego 

 

prof. dr hab. Marek Masnyk 



 
 
 
 
 


