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Zarządzenie nr 13/2019 

Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 19 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie  

uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich 

uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w 

progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w 

Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2019/2020 

 

 

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

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), § 17 pkt 9 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 

Warszawie stanowiącego załącznik do  uchwały Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 

Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie oraz § 2 pkt 5, § 18, § 29 ust. 6, § 33 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów w 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6/2019 

Rektora ChAT z dnia 27 czerwca 2019 r., w związku z art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1669), w 

porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów oraz Samorządem Doktorantów zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. 

Ustala się podział kwoty 13,000,00 zł jaka pozostała do końca roku kalendarzowego 2019 r. na 

świadczenia pomocy materialnej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie  następująco: 

- na stypendia socjalne -     3 800,00 -zł 

- na stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych - 3 800,00 –zł 

- na stypendia rektora dla najlepszych doktorantów  -  3 400,00 -zł 

- na zapomogi -      2 000,00 -zł 

 

§ 2. 

Ustala się, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika  

stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku 

akademickim 2019/2020 wynosi 1051,70 zł. 

 

§ 3. 

1. Ustala się stawki świadczeń z funduszu stypendialnego dla  uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich w postaci stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 w następujących 
progach dochodowych na osobę w rodzinie: 
1) dochód od 0,00 zł do 528,00 zł − stypendium w wysokości 400,00 zł miesięcznie,  
2) dochód od 528,01 zł do 800,00 zł − stypendium w wysokości 350,00 zł miesięcznie,  
3) dochód od 800,01 zł do 1051,70 zł − stypendium w wysokości 300,00 zł miesięcznie. 

2. Ustala się kwotę zwiększenia świadczenia z funduszu stypendialnego dla uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich w postaci stypendium socjalnego w przypadku przyznania stypendium 
socjalnego w zwiększonej wysokości, o kwotę 100,00 zł. 
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§ 4. 

Ustala się maksymalną wysokość zapomogi w roku akademickim 2019/2020 na kwotę 500,00 zł. 

 

§ 5. 

Ustala się wysokość stawek stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020: 

1) z niepełnosprawnością w stopniu lekkim − stypendium w wysokości 200,00 zł,  
2) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym − stypendium w wysokości 300,00 zł,  
3) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym − stypendium w wysokości 400,00 zł. 

 

§ 6. 

Ustala się wysokość  stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 w kwocie 250, 00 zł.: 

1) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku poprzedzającym 
przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:  
- uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów  doktoranckich - 

pierwszeństwo osoby ze średnią ocen 5,00, 
- wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, 
- podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem 

w pracy dydaktycznej.  
 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.  

 

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

Rektor ChAT 

 


