
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

 

ZARZĄDZENIE Nr 149/2020 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 12 października 2020 roku 
         
w sprawie zasad wypłaty świadczeń dla doktorantów, 

którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, 
w okresie przedłużenia trwania tych studiów 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz art. 281 ust. 1 ustawy z dnia  
3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 poz. 1669 ze zm.) zarządza się, co następuje: 
 

        § 1       
Ustala się zasady wypłaty świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie 
przed rokiem akademickim 2019/2020, w okresie przedłużenia trwania tych studiów, 
określone w § 2. 
 

§ 2 
1. Przedłużenie okresu trwania studiów doktoranckich nie uprawnia doktoranta  

do przedłużania okresu otrzymywania świadczeń. 
2. Łączny czas pobierania stypendiów nie może przekroczyć czterech lat, z uwzględnieniem 

ust. 3 i 4. 
3. Doktorantowi ubiegającemu się o przedłużenie okresu studiów w trakcie roku 

akademickiego, któremu przyznano stypendium rektora, przysługuje wypłata stypendium 
na zasadach określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 148/2020 z dnia 12 października  
2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów, 
którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z tym  
że doktorant nie może ubiegać się o stypendium w następnym roku akademickim, będąc 
na tym samym roku studiów, na którym pobierał stypendium. 

4. Doktorant, który otrzymał zgodę na przedłużenie okresu studiów od 1 października, może 
ubiegać się o stypendium rektora po powrocie na studia, przedstawiając osiągnięcia  
za poprzedni rok studiów, na którym studiował przed przedłużeniem okresu studiów. 

5. Doktorant podczas przedłużenia okresu trwania studiów doktoranckich traci prawo  
do  stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. 

 
§ 3 

Traci moc z dniem 30 września 2020 r. Zarządzenie Rektora Nr 92/2019 z dnia 30 września 
2019 r. w sprawie zasad wypłaty świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w okresie przedłużenia trwania tych 
studiów. 
 



§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 

REKTOR 
 

prof. dr hab. Mirosław Minkina 


