
ZARZĄDZENIE NR 121/2017 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 24 października 2017 r. 
 
 

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018 

 
Na podstawie § 1 ust. 6 pkt 1-3 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, wprowadzonego zarządzeniem 
Rektora nr 74/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku i na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium rektora dla najlepszych studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 90/2017 z dnia  
14 września 2017 roku,  w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studentów 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium socjalnego dla studentów, przyznawanego  
w zależności od dochodu netto przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta: 
 

1) przy dochodzie nie wyższym bądź równym 385,00 zł - stypendium w wysokości 450 zł, 

2) przy dochodzie od 385,01 zł do 645,00 zł       - stypendium w wysokości 350 zł, 

3) przy dochodzie od 645,01 zł do 920,00 zł      - stypendium w wysokości 250 zł. 

 

§ 2 
 
Dla studenta studiów stacjonarnych miesięczna wysokość stypendium socjalnego zwiększonego 
z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź obiekcie innym niż dom studencki wynosi: 
 

1) przy dochodzie nie wyższym bądź równym 523,00 zł  - stypendium w wysokości 150 zł, 

2) przy dochodzie 523,01 zł do 920,00 zł        - stypendium w wysokości 100 zł. 

 

§ 3 
 

Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,  
w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności: 
 

1) lekki stopień       - stypendium w wysokości 300,00 zł, 

2) umiarkowany stopień     - stypendium w wysokości 400,00 zł, 

3) znaczny stopień      - stypendium w wysokości 500,00 zł.  



 
§ 4 

 
Ustala się następującą miesięczną wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 
przyznawanego w zależności od liczby uzyskanych punktów przez studenta: 
 

1) próg I – powyżej 49,0 punktów    - stypendium w wysokości 1100,00 zł, 

2) próg II – od 45,1 do 49,0 punktów    - stypendium w wysokości   900,00 zł, 

3) próg III – od 42,0 do 45,0 punktów   - stypendium w wysokości   700,00 zł. 

 
§ 5 

 
Traci moc zarządzenie nr 102/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017 
zmienione zarządzeniem nr 50/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia 31 maja 2017 r.  
 

§ 6 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 października 2017 r. 
 
 
 
               REKTOR 
         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
Radca prawny 
/-/ K. Klapsa 
 
         
          


