
Zarządzenie R- 0161/75/2011 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 18 listopada 2011 r. 
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2011/2012 
 
Na podstawie art. 66 ust.2 i art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365z późn. zm.) w związku z § 8 Regulaminu ustalania wyso-
kości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 września 2011 r. zarządza się, co następuje: 
 

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

ubiegania się o stypendium socjalne, na kwotę 782,60 zł. netto. 
2. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od wysokości dochodu i kształtuje się 

następująco: 
 
1) Stypendium socjalne 
 

Wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie 

Kwota stypendium socjalnego 

     0,00 zł – 200,00 zł 480,00 zł 

201,00 zł – 400,00 zł 350,00 zł 

401,00 zł – 500,00 zł 250,00 zł 

501,00 zł – 600,00 zł 150,00 zł 

601,00 zł – 700,00 zł 100,00 zł 

700,00 zł – 782,60 zł 50,00 zł 

 
2) Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (z tytułu zamieszkania w domu stu-

denckim lub w obiekcie innym niż dom studencki - dot. studentów  studiów stacjo-
narnych) 

 

Wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie 

Kwota stypendium socjalnego 
w zwiększonej wysokości 

0,00 zł. – 200,00 zł 580,00 zł 

201,00 zł – 400,00 zł 450,00 zł 

401,00 zł – 500,00 zł 350,00 zł 

501,00 zł – 600,00 zł 200,00 zł 

601,00 zł – 700,00 zł 150,00 zł 

700,00 zł – 782,60 zł 100,00 zł 

 
§ 2 

 

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

1. znaczny stopień niepełnosprawności   330,00 zł. 
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności   230,00 zł. 
3. lekki stopień niepełnosprawności    130,00 zł. 

 
§ 3 

 
Ustalam wysokość zapomogi przyznawanej studentowi, który z przyczyn losowych znalazł 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na kwotę:  50,00 zł;    100,00 zł;    150,00 zł; 
200,00 zł;    300,00 zł;    400,00 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) 200,00 zł 

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

56  –   70    (4,56 – 4,70) 450,00 zł 

71  –   85    (4,71 – 4,85) 550,00 zł 

86  – 100    (4,86 – 5,00) 650,00 zł 

 

2) Stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne 

Punkty Kwota stypendium 

40 – 60 200,00 zł 

61 – 80 450,00 zł 

81 – 100 650,00 zł 

 
3) Stypendium za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub kra-

jowym 

Kategoria Punkty Kwota  stypendium 

A 
100 650,00 zł 

80 550,00 zł 

B 
80 450,00 zł 

60 350,00 zł 

C 
60 250,00 zł 

40 200,00 zł 
 
 

§ 5 
 

1. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od listopada 
2011 r. do czerwca 2012 r.  

2. Stypendium za październik wypłacane jest w listopadzie razem ze stypendium za listo-
pad. 

3. W przypadku zmian wysokości świadczeń pomocy materialnej, stypendium za marzec 
wypłacane jest w kwietniu razem ze stypendium za kwiecień. 

 

§ 6 

 

Traci moc zarządzenie wewnętrzne R- 0161/87/2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy mate-
rialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 
2010/2011. 
 

 

 

 

 



 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2011 r.  

 

 

 

       
 


