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R E K T O R  

PISMO OKÓLNE 41/2017 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018 

1. Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 

wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.  

(z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 14 ust. 4 Regulaminu pomocy 

materialnej dla doktorantów wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 79/2014  

z dnia 28 sierpnia 2014 r. (z późniejszymi zmianami) ogłasza się wysokość stawek 

stypendium socjalnego w poszczególnych kategoriach: 

 

Kategoria  

stypendium 

Średni  

miesięczny dochód netto na 

jednego członka rodziny (zł) 

Kwota  

stypendium 

(zł) 

I do 350 650 

II od 351 do 500 600 

III od  501 do 650 550 

IV od  651 do 900 500 

 

2. Na podstawie § 18 ust. 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 

wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.  

(z późniejszymi zmianami) ogłasza się wysokość zwiększonych stawek stypendium 

socjalnego w poszczególnych kategoriach: 

 

Kategoria  

stypendium 

Średni  

miesięczny 

dochód netto  

na jednego 

członka rodziny 

(zł) 

Kwota  

stypendium 

(zł) 

Kwota 

stypendium  

z tyt. 

zamieszkania  

z niepracującym 

małżonkiem 

Kwota 

stypendium  

z tyt. 

zamieszkania  

z dzieckiem 

Kwota 

stypendium z tyt. 

zamieszkania  

z niepracującym 

małżonkiem  

i dzieckiem 

I do 350 750 800 850 900 

II od 351 do 500 700 750 800 850 

III od 501 do 650  650 700 750 800 

IV od  651 do 900 600 650 700 750 
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3. Na podstawie § 15 ust. 11 Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów 

wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 79/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.  

(z późniejszymi zmianami) ogłasza się wysokość zwiększonych stawek stypendium 

socjalnego w poszczególnych kategoriach: 

 

Kategoria  

stypendium 

Średni  

miesięczny 

dochód netto  

na jednego 

członka rodziny 

(zł) 

Kwota  

stypendium 

(zł) 

Kwota 

stypendium  

z tyt. 

zamieszkania  

z dzieckiem 

I do 350 750 850 

II od 351 do 500 700 800 

III od 501 do 650 650 750 

IV od 651 do 900 600 700 

 

 

4. Na podstawie § 19 ust. 3a Regulaminu pomocy materialnej dla studentów 

wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 68/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.  

(z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 16 ust. 3a Regulaminu pomocy 

materialnej dla doktorantów wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym 79/2014  

z dnia 28 sierpnia 2014 r. (z późniejszymi zmianami) ogłasza się wysokość stawek 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych kategoriach: 

 

Stopień 

niepełnosprawności 

Kategoria 

stypendium 

Kwota 

stypendium (zł) 

lekki (1) 1 300 

 umiarkowany (2) 2 450 

znaczny (3) 3 600 

 

 

5. Niniejsze Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą  

od 31 października 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 


