
Świadczenia dla studentów i doktorantów 

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 

Uprzejmie zawiadamiam, iż 23 marca 2022 r. wspólnie z Zarządem Uczelnianej Rady  

Samorządu Studenckiego podjęto decyzje dotyczące postanowień zawartych w § 3 ust. 1 

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zarządzenie nr 

26 z dnia 2 marca 2022 r. Rektora UŚ). 

Na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 ustalono: 

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW 

1. Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1050,00 zł. 

2. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie 

studenta wynosi odpowiednio: 

- przy dochodach od 0,00 zł do 200,00 zł -        2000,00 zł 

od 200,01zł  do 400,00 zł -    1800,00 zł 

od 400,01 zł do 600,00 zł -    1600,00 zł 

od 600,01 zł do 800,00 zł -    1400,00 zł   

od 800,01 zł do 1050,00 zł -  1100,00 zł     

                                                                                                                                                   

3. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego zgodnie z § 7 ust. 2 cyt. Regulaminu 

wynosi - 300 zł 

 

4. Wysokość zapomogi: 

a) przyznawanej przez Dziekana – do 700,00 zł 

b) podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1.500,00 zł 

 

5. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka– 1000,00 zł 

- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 900,00 zł 

- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 800,00 zł 

 

W  roku akademickiego 2021/2022 stypendia przyznaje się na okres 9 miesięcy, tj. od 

października 2021 r. do czerwca 2022  r.  

 

Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 4 ust. 6 cyt. 

Regulaminu łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i rektora nie może być wyższa 

niż 38% wynagrodzenia profesora tj. 2436 zł. Zwracam Państwu uwagę, iż zgodnie z § 4 ust. 

7 cyt. Regulaminu w przypadku przekroczenia ww. kwoty obniżeniu ulega jedno ze 

świadczeń. 

 

W porozumieniu z Działem Finansowym ustalono następujący terminarz wypłat świadczeń  

dla doktorantów do czerwca  2022 roku. 

 

Miesiąc Termin składania list 

stypendialnych 

Przewidywany 

termin  wypłaty 

uwagi 

Kwiecień 13 26 
Wypłata za marzec i kwiecień 

(stypendia socjalne i specjalne ) 

Maj 13 25 Wypłata za maj 

Czerwiec 14 28 Wypłata za czerwiec 



ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW  

Uprzejmie zawiadamiam, iż 23 marca 2022 r. w porozumieniu z Uczelnianą Radą 

Samorządu Doktorantów podjęto decyzje dotyczące postanowień zawartych w § 3 ust. 1 

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zarządzenie nr 

26 z dnia 2 marca 2022 r. Rektora UŚ). 

Na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 ustalono: 

1. Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego wynosi  - 1050,00 zł. 

 

2. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie 

doktoranta wynosi odpowiednio: 

 

- przy dochodach  od  0,00 zł do 200,00 zł -  2000  zł 

    od 200,01 do 400,00 zł -  1700 zł 

    od 400,01 do 600,00 zł -  1300 zł 

    od 600,01 do 800,00 zł -  1200 zł 

    od 800,01 do 1050,00 zł -  1000 zł 

 

3. Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego zgodnie z § 7 ust. 2 cyt. 

Regulaminu 

wynosi - 300 zł 
 

4. Wysokość zapomogi wynosi: 

przyznawanej przez Dziekana – do 700,00 zł 

podwyższonej przez Rektora na wniosek Dziekana – do 1500,00 zł 

 

5. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi odpowiednio  

w zależności od stopnia niepełnosprawności: 

- znaczny stopień niepełnosprawności  – 1000,00 zł 

- umiarkowany stopień niepełnosprawności – 900,00  zł 

- lekki stopień niepełnosprawności – 800,00 zł 

 

 

W  roku akademickiego 2021/2022 stypendia przyznaje się na okres 9 miesięcy, tj. od 

października 2021 r. do czerwca 2022  r.  

 

Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 4 ust. 6 

cyt. Regulaminu łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i rektora nie może być 

wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora tj. 2436 zł. Zwracam Państwu uwagę, iż zgodnie z 

§ 4 ust. 7 cyt. Regulaminu w przypadku przekroczenia ww. kwoty obniżeniu ulega jedno ze 

świadczeń. 

 

W porozumieniu z Działem Finansowym ustalono następujący terminarz wypłat świadczeń  

dla doktorantów do czerwca  2022 roku. 

 

Miesiąc 
Termin składania list 

stypendialnych 

Przewidywany 

termin  wypłaty 
uwagi 

Kwiecień 13 26 
Wypłata za marzec i kwiecień 

(stypendia socjalne i specjalne ) 

Maj 13 25 Wypłata za maj 

Czerwiec 14 28 Wypłata za czerwiec 

 


