
  
 

 
Zarządzenie nr 143 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 21.09.2022 r. 

 

w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu  Łódzkiego, 

w tym cudzoziemców, w roku akademickim 2022/2023 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 w zw. z art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Świadczenia stypendialne przyznane w ramach następujących typów stypendialnych: 

1) Funduszu Świadczeń Stypendialnych — studenci;  

2) Funduszu Świadczeń Stypendialnych — doktoranci  

wypłacane są zgodnie z postanowieniem ust. 5, w stawkach miesięcznych od listopada 

2022 r. do czerwca 2023 r. włącznie, zgodnie z okresem, na który zostały przyznane 

z zastrzeżeniem**. Wypłata w listopadzie obejmuje także świadczenia za październik 2022 r. 

2. Świadczenia stypendialne przyznane w ramach następujących typów stypendialnych: 

1) Funduszu dla doktorantów; 

2) Dotacji celowej na badania naukowe  

wypłacane są zgodnie z postanowieniem ust. 5, w stawkach miesięcznych od października 

2022 r. do września 2023 r. włącznie, zgodnie z okresem, na który zostały przyznane 

z zastrzeżeniem*. 

3. Świadczenia stypendialne przyznane w ramach Stypendium Ministra — studenci wypłacane są 

jednorazowo w ciągu 14 dni od zasilenia konta Uczelni środkami przeznaczonymi na ten cel, 

jednak nie wcześniej niż po przyznaniu ich przez ministra właściwego ds. edukacji i nauki.  

4. Świadczenia stypendialne przyznane w ramach następujących typów stypendialnych: 

1) Program stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa dla studentów; 

2) Program stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa — studenci studiów doktoranckich 

lub stażyści ze stopniem magistra;  

3) Stypendium im. Stefana Banacha dla studentów: 

4) Stypendium im. Stefana Banacha dla doktorantów; 

5) Solidarni z Białorusią, 

6) Solidarni z Ukrainą  

wypłacane są zgodnie z postanowieniem ust. 6, w stawkach miesięcznych od października 2022 r. 

do września 2023 r. włącznie, zgodnie z okresem, na który zostały przyznane. 
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5. Szczegółowy harmonogram realizacji wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 1-3 przedstawia 

się następująco: 

MIESIĄC DRUKOWANIE 

LIST DO 

GODZ. 12.00 

TERMIN 

ZAMKNIĘCIA LIST 

STYPENDIALNYCH 

BLOKADA W 

MODYFIKACJI 

DANYCH 

STUDENTA 

DATA 

PRZELEWU 

UŁ DO BANKU 

PAŹDZIERNIK 21.10.2022 r. 25.10.2022 r. 21-31.10.2022 r. 28.10.2022 r. 

LISTOPAD 18.11.2022 r. 23.11.2022 r. 18-30.11.2022 r. 28.11.2022 r. 

GRUDZIEŃ 14.12.2022 r. 19.12.2022 r. 14-31.12.2022 r. 22.12.2022 r.** 

STYCZEŃ 19.01.2023 r. 23.01.2023 r. 19-31.01.2023 r. 27.01.2023 r. 

LUTY 17.02.2023 r. 21.02.2023 r. 17-28.02.2023 r. 24.02.2023 r. 

MARZEC 17.03.2023 r. 22.03.2023 r. 17-31.03.2023 r. 27.03.2023 r. 

KWIECIEŃ 18.04.2023 r. 21.04.2023 r. 18-30.04.2023 r. 27.04.2023 r. 

MAJ 18.05.2023 r. 22.05.2023 r. 18-31.05.2023 r. 26.05.2023 r. 

CZERWIEC 20.06.2023 r. 23.06.2023 r. 20-30.06.2023 r. 28.06.2023 r. 

LIPIEC 18.07.2023 r. 20.07.2023 r. 18-31.07.2023 r. 26.07.2023 r. 

SIERPIEŃ 16.08.2023 r. 18.08.2023 r. 16-31.08.2022 r. 24.08.2023 r. 

WRZESIEŃ 19.09.2023 r. 21.09.2023 r. 19-30.09.2023 r. 27.09.2023 r. 

*wypłata stypendium doktoranckiego, 

**wypłata stypendium rektora i rektora dla doktorantów.  

 

6. Szczegółowy harmonogram realizacji wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 4, przedstawia się 

następująco: 

MIESIĄC 

SPRAWDZANIE 

PRZEZ 

DZIEKANATY LIST 

OD GODZINY 

12.00 

TERMIN 

POTWIERDZENIA 

LIST Z 

DZIEKANATÓW 

DO BWZ UŁ 

BLOKADA  

W MODYFIKACJI 

DANYCH 

STUDENTA 

DATA PRZELEWU 

PRZEZ  

UŁ DO BANKU 

PAŹDZIERNIK 10.10.2022 r. 11.10.2022 r. 12-17.10.2022 r. 14.10.2022 r. 

LISTOPAD 14.11.2022 r. 15.11.2022 r. 15-17.11.2022 r. 16.11.2022 r. 

GRUDZIEŃ 12.12.2022 r. 13.12.2022 r. 13-15.12.2022 r. 14.12.2022 r. 

STYCZEŃ 10.01.2023 r. 12.01.2023 r. 12-16.01.2023 r. 13.01.2023 r. 

LUTY 13.02.2023 r. 14.02.2023 r. 14-16.02.2023 r. 15.02.2023 r. 

MARZEC 13.03.2023 r. 14.03.2023 r. 14-16.03.2023 r. 15.03.2023 r. 

KWIECIEŃ 11.04.2023 r. 13.04.2023 r. 13-15.04.2023 r. 14.04.2023 r. 

MAJ 09.05.2023 r. 11.04.2023 r. 11-15.05.2023 r. 12.05.2023 r. 

CZERWIEC 12.06.2023 r. 14.06.2023 r. 14-19.06.2023 r. 15.06.2023 r. 

LIPIEC 10.07.2023 r. 12.07.2023 r. 12-14.07.2023 r. 13.07.2023 r. 

SIERPIEŃ 09.08.2023 r. 11.08.2023 r. 11-21.08.2023 r. 18.08.2023 r. 

WRZESIEŃ 11.09.2023 r. 13.09.2023 r. 13-15.09.2023 r. 14.09.2023 r.  

Blokada w USOS wprowadzana jest przez COSiD-SB UŁ.  
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 § 2 

 

1. Przy realizacji wypłat świadczeń określonych w § 1 ust. 1 i ust. 3 obowiązują zasady określone 

w załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ. 

2. Listy stypendialne: 

1) o których mowa w § 1 ust. 1-4 podpisuje osoba przygotowująca wypłatę; 

2) o których mowa w § 1 ust. 1-3 zatwierdza do wypłaty dyrektor COSiD-SB UŁ; 

3) o których mowa w § 1 ust. 4 zatwierdza do wypłaty dyrektor BWZ lub jego zastępca;  

4) po spełnieniu postanowień pkt 1-3 listy należy przekazać do Działu Finansowego UŁ 

minimum na jeden dzień przed datą przelewu, określoną w § 1 ust. 5 i 6, robionym przez UŁ 

do banku; 

5) można drukować dopiero po zamknięciu okresu stypendialnego. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2022 r. 

 

 

 Rektor 
 Uniwersytetu Łódzkiego 
 

 

     Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska  

 

 

          

 
 
        

 


