
Zarządzenie  R- 0161/87/2010 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz ęstochowie 

z dnia 29 listopada 2010 r. 
w sprawie wysoko ści świadcze ń pomocy materialnej dla studentów Akademii im. Jana  

Długosza w Cz ęstochowie w roku akademickim 2010/2011 
 
 
Na podstawie art. 66 ust.2  i art. 199  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym  (Dz. U. Nr 164, poz.1365z późn. zm.) w związku z § 8 Regulaminu ustalania  
wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 października 2010 r. 
tekst jednolity  zarządza się, co następuje:   

 
§ 1 

1. Ustalam miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą  do 
ubiegania się o stypendium socjalne, na kwotę  602,00 zł. netto  

 

2. Wysokość stypendium socjalnego uzaleŜniona jest od wysokości dochodu i kształtuje się 
następująco: 

 

Wysokość dochodu netto  
na osobę w rodzinie 

Kwota stypendium 
socjalnego 

do 150,00 zł. 420,00 zł. 

151,00 zł. – 250,00 zł. 320,00 zł. 

251,00 zł. – 351,00 zł.  270,00 zł. 

352,00 zł –  450,00 zł 220,00 zł 

451,00 zł. – 550,00 zł. 170,00 zł. 

551,00 zł. – 602,00 zł. 120,00 zł. 

 
§ 2 

1. Ustalam miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do 
ubiegania o stypendium na wyŜywienie, na kwotę  351,00 zł. netto. 

2. Kwota stypendium na wyŜywienie wynosi 50,00 zł. 
 

§ 3 
1. Ustalam miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta studiów stacjonar-

nych, uprawniającą do ubiegania o stypendium mieszkaniowe, na kwotę 602,00 zł. netto. 
2. Kwota stypendium mieszkaniowego wynosi 100,00 zł 
 

§ 4 
1. Kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (tytuł niepełnosprawności 

potwierdzony orzeczeniem właściwego organu) w zaleŜności od stopnia  
niepełnosprawności wynosi: 

 
1. lekki stopień niepełnosprawności    100,00 zł. 
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności  150,00 zł. 
3. znaczny stopień niepełnosprawności   200,00 zł. 

 
§ 5 

1. Ustalam minimalne stypendium za wyniki w nauce na kwotę 100,00 zł. 
2. Maksymalna wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi 400,00 zł. 
 



§ 6 
1. Ustalam wysokość stypendium za wyniki w sporcie uzaleŜnione od osiągniętego wyniku 

we współzawodnictwie sportowym, które wynosi: 
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Kwota stypendium za wyniki w sporcie  
Kwota stypendium za 

wyniki w sporcie  

S − udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 

− zajęcie do V miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy, Akade-
mickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Eu-
ropy, Uniwersjadach, 

− zdobycie medalu Mistrzostw Polski (konkurencje olimpijskie). 

450,00 zł. 

A  − uczestnicy mistrzostw świata, mistrzostw Europy, uniwersjad, 
akademickich mistrzostw świata lub Europy, 

− medaliści akademickich mistrzostw Polski i wielokrotni medaliści 
akademickich mistrzostw Polski w typach uczelni oraz finaliści 
Pucharu Polski na szczeblu centralnym,  

− podstawowi zawodnicy (tzn. zawodnicy, którzy rozegrali mini-
mum 50% spotkań w lidze) zespołów ekstraklasy i niektórych 
dyscyplin pierwszoligowych (tych, które mają status dyscyplin 
olimpijskich). 

350,00 zł. 

B 

 

− medaliści akademickich mistrzostw Polski w typach uczelni oraz 
centralnych zawodów akademickich (puchar ZG AZS), 

− zawodnicy biorący udział w rozgrywkach lig centralnych w spor-
tach indywidualnych i zespołowych (minimum II liga – 50% roze-
granych spotkań). 

250,00 zł. 

C − finaliści bądź pierwsza szesnastka akademickich mistrzostw 
Polski, 

− zawodnicy zespołów sklasyfikowanych do trzeciego miejsca w 
typach uczelni rozgrywek o akademickie mistrzostwo Polski. 

200,00 zł. 

D − zwycięzcy akademickich rozgrywek regionalnych i lig między-
uczelnianych, 

− reprezentanci uczelni biorący czynny udział w akademickich 
mistrzostwach Polski. 

100,00 zł. 

 
§ 7 

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

 
§ 8 

1. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od listopada 
2010 r. do czerwca 2011 r.  

2. Stypendium za październik jest wypłacane w listopadzie łącznie ze stypendium za  
miesiąc listopad 2010 r.  

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2010 r. 

                                                                                             

                                                                                                          REKTOR 

                                                                                   dr hab. inŜ. Zygmunt Bąk, prof. AJD 


