
Zarządzenie R- 0161/05/2012 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 12 stycznia 2012 r. 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści  

Zarządzenia R- 0161/75/2011 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 

W zarządzeniu R- 0161/75/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wysokości świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w roku aka-
demickim 2011/2012  w § 1 pkt. 2 ppkt. 1 i 2 dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej polegającej na błędnym zapisie: 
 
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 studenckim 

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 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 

na 
 
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 

701,00 zł – 782,60 zł 50,00 zł 

 
 



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

701,00 zł – 782,60 zł 100,00 zł 

 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2011 r. 

         
 


