
Zarządzenie wewnętrzne Nr R- 0161/103/2013 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 18 listopada 2013 r. 
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014 
od miesiąca października 2013 do lutego 2014 

 
Na podstawie art. 66 ust.2 i art. 174 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym  (Dz. U. 2012. 572 t.j. z późn. zm.) w związku z § 8 Regulaminu ustalania wysokości, przy-
znawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie z dnia 21 listopada 2012 r. zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Ustalam miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubie-

gania się o stypendium socjalne, na kwotę 850,20 zł. netto 

2. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od wysokości dochodu i kształtuje się na-

stępująco: 
 

1) Stypendium socjalne 
 

Wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie 

Kwota stypendium socjalnego 

     0,00 zł – 200,00 zł 420,00 zł 

201,00 zł – 400,00 zł 370,00 zł 

401,00 zł – 500,00 zł 320,00 zł 

501,00 zł – 600,00 zł 270,00 zł 

601,00 zł – 700,00 zł 150,00 zł 

701,00 zł – 850,20 zł 100,00 zł 
 

2) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (z tytułu zamieszkania w domu studenc-
kim lub w obiekcie innym niż dom studencki - dot. studentów  studiów stacjonarnych) 

 

Wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie 

Kwota stypendium socjalnego 
w zwiększonej wysokości 

0,00 zł. – 200,00 zł 470,00 zł 

201,00 zł – 400,00 zł 420,00 zł 

401,00 zł – 500,00 zł 370,00 zł 

501,00 zł – 600,00 zł 320,00 zł 

601,00 zł – 700,00 zł 200,00 zł 

701,00 zł – 850,20 zł 150,00 zł 
 

§ 2 
 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (tytuł niepełnosprawności po-
twierdzony orzeczeniem właściwego organu) w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi: 

1. znaczny stopień niepełnosprawności   300,00 zł. 
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności    250,00 zł. 
3. lekki stopień niepełnosprawności    150,00 zł. 

 
§ 3 

 

Ustalam wysokość zapomogi przyznawanej studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na kwotę:   
100,00 zł; 150,00 zł; 200,00 zł; 250,00 zł;  
 
 



§ 4 
 

Ustalam wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów w kategorii: 
 

1) Stypendium za średnią ocen 

Punkty (średnia) Kwota stypendium 

20  –   40    (4,20 – 4,40) 250,00 zł 

41  –   55    (4,41 – 4,55) 300,00 zł 

56  –   70    (4,56 – 4,70) 360,00 zł 

71  –   85    (4,71 – 4,85) 410,00 zł 

86  – 100    (4,86 – 5,00) 470,00 zł 
 

2) Stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne 

Punkty Kwota stypendium 

46 – 60 250,00 zł 

61 – 80 370,00 zł 

81 – 100 470,00 zł 
 

3) Stypendium za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

Kategoria Punkty Kwota  stypendium 

A 
100 470,00 zł 

80 410,00 zł 

B 
80 360,00 zł 

60 300,00 zł 

C 
60 250,00 zł 

40 200,00 zł 

 

§ 5 
 

1. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych 
studentów, nie może być większa niż 1849,50 zł. tj. 90% najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego asystenta. 

2. Stypendium za październik wypłacane jest w listopadzie razem ze stypendium za listopad. 
 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2013 r. 

       
 


