
Zarządzenie nr 11/2018/19
Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się

o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
stypendium specjalne, zapomogę i stypendium Rektora dla najlepszych studentów

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018
poz. 1668), Rozporządzenia RM z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Oz.U. 2018 poz. 1358),
Rozporządzenia RM z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Oz.U. 2018
poz. 1497), oraz Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów WSZOP, w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu
Studenckiego, zarządzam, co następuje:

§ l

Mając na względzie określoną przez MNiSW kwotę planu dotacji podmiotowej dla WSZOP
na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów na 2019 r. - ustalam maksymalną
wysokość dochodu na członka rodziny studenta, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne
oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym roku akademickiego
2018/2019 - wynoszącą 1.051,70 zł netto, począwszy od 01 marca 2019 r.

§2

W załączniku do Zarządzenia określam:
l) maksymalną wysokość dochodu na członka rodziny studenta ubiegającego się o przyznanie

stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
2) wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
3) wysokość zapomogi, o którą może ubiegać się student
4) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
5) stopnie stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z kwotami stypendium.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 2/2018/19 Rektora WSZOP z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia
wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium
socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne, zapomogę i stypendium Rektora dla
najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2019 r.

prof. dr hab. inż.

Zaakceptowane przez Uczelnianą Radę
Samorządu Studenckiego

/



Zalqcznik do Zarzqdzenia nr 11/2018/19
Rektora WSZOP z dnia 14 maja 2019 r.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, począwszy od 01 marca 2019 r.

1. Maksymalna wysokość dochodu na członka rodziny studenta ubiegającego się o przyznanie
stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wynosi 1.051,70 zł netto,
w roku akademickim 2018/2019.

2. Wysokość stypendium socjalnego wynosi odpowiednio:

stopień dochód na członka rodziny miesięcznie miesięczna kwota stypendium
stypendium socjalnego

I do 400,00 zł 1000,00 zł

II do 700,00 zł 900,00 zł

IIII do 1.051,70 zł 750,00 zł

3. Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wynosi 400,00 zł dla studenta studiów
stacjonarnych, uprawnionego do pobierania stypendium socjalnego.

4. Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości dla współmałżonka niepracującego
lub dziecka wynosi do 150,00 zł.

5. Maksymalna wysokość zapomogi przyznawanej przez organ I instancji (Wydziałowa Komisja
Stypendialna/Dziekan) wynosi do 1.000,00 zł.

6. Maksymalna wysokość zapomogi przyznawanej przez organ II instancji (Odwoławcza Komisja
StypendialnalRektor) wynosi do 1.500,00 zł.

7. Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi odpowiednio:

ilość punktów zgodnie z § 31
stopień Regulaminu ustalania wysokości, miesięczna kwota stypendium Rektora

stypendium przyznawania i wypłacania świadczeń dla najlepszych studentów
pomocy materialnej dla studentów

I 11,00 i więcej 650,00 zł

II 10,00 - 10,99 500,00 zł

III 9,00 - 9,99 300,00 zł

IV 1,00 - 8,99 200,00 zł

8. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi odpowiednio:

stopień niepełnosprawności miesięczna kwota stypendium
dla osób niepełnosprawnych

Znaczny 900,00 zł

Umiarkowany 700,00 zł

Lekki 500,00 zł

Zaakceptowane przez U elnianą Radę
Samorządu S er kiego

RE

prof. dr hab. inż~Ohdan Mochnacki


