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XV. SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE STUDENTÓW 
 

1. Biuro Pomocy Materialnej  
 

Pomocą materialną dla studentów zajmowało się Biuro Kadr, Płac i Stypendiów. Studenci w roku 

akademickim 2018/2019 korzystali z następujących form pomocy: 

1) stypendium socjalnego/socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenc-

kim bądź obiekcie innym niż dom studencki, 

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 

5) zapomóg. 

 

Świadczenia pomocy materialnej przydzielały (na wnioski studentów) powołane zarządzeniem Rektora 

PWSZ w Koninie: Komisja Stypendialna (przyznająca pomoc materialną studentom w formie stypen-

dium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim 

bądź w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz 

zapomóg), Odwoławcza Komisja Stypendialna (rozpatrująca odwołania od decyzji Komisji Stypendial-

nej oraz przyznająca stypendium rektora dla najlepszych studentów) oraz Odwoławcza Komisja Sty-

pendialna II instancji (rozpatrująca wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium 

rektora dla najlepszych studentów). W skład komisji wchodzili pracownicy Uczelni oraz przedstawicie-

le studentów wytypowani przez Parlament Studentów PWSZ w Koninie. 

Komisja Stypendialna rozpatrzyła na posiedzeniach 449 wniosków o pomoc materialną dla studen-

tów: 292 wnioski dotyczyły przyznania stypendiów socjalnych, 57 – stypendium socjalnego zwięk-

szonego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim bądź w obiekcie innym niż dom studencki, 

63 – stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz 37 wniosków o zapomogi.  

W trakcie roku akademickiego studenci składali także wnioski o ponowne przeliczenie dochodu 

(wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę sytuacji). W roku akademickim 2018/2019 Komi-

sja Stypendialna obradowała 9 razy. 

Odwoławcza Komisja Stypendialna, mająca uprawnienia organu II instancji oraz prawo przyzna-

wania stypendium rektora dla najlepszych studentów, rozpatrzyła na posiedzeniu 31 października 

2018 r. 283 wnioski dotyczących przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ze 

względu na brak odwołań w roku akademickim 2018/2019 od decyzji Komisji Stypendialnej, po-

siedzenie Odwoławczej Komisji Stypendialna odbyło się tylko jeden raz.  

Odwoławcza Komisja Stypendialna mająca uprawnienia organu II instancji w zakresie rozpatrywa-

nia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii dot. stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, rozpatrzyła, na posiedzeniu 13 grudnia 2018 r., 18 wniosków o ponowne rozpatrzenie 

spraw dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów. Komisja postanowiła utrzymać 
w mocy wszystkie decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej, odmawiające przyznania stypen-

dium rektora dla najlepszych studentów. 

Ogółem Biuro Pomocy Materialnej w roku akademickim 2018/2019 przyjęło i zweryfikowało 750 

wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów.  

Stypendium socjalne miał prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 40/2018 Rektora PWSZ w Koninie z 13 sierpnia 2018 r., ustalona wy-

sokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenc-

kim bądź w obiekcie innym niż dom studencki, na rok akademicki 2018/2019 wynosiła 950,00 zł 

netto.  

W przypadku, gdy udokumentowany dochód netto przekraczał ustaloną wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie studenta bądź wniosek był niekompletny, to zgodnie z obowiązującym prawem 

Komisja Stypendialna odmawiała udzielenia świadczeń, wydając decyzję zgodnie z wymogami 
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Kodeksu postępowania administracyjnego. Zainteresowany student mógł wnieść odwołanie do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem organu I instancji.  

O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogli ubiegać się studenci z tytułu niepełno-

sprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.  

Zgodnie z § 5 ust. 2 regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów mogli otrzymać 
studenci, jeżeli uzyskali co najmniej 42 punkty [średnia ocen x 10 = max 50 punktów (jednak nie 

mniej niż 42 punkty)]. Zgodnie z § 5 ust. 4 regulaminu komisja ustaliła liczbę studentów na każ-
dym kierunku studiów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora na poziomie 9%. Wnio-

skodawcy ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów przedstawiali również 
dokumenty poświadczające uzyskane w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sporto-

we/artystyczne i/lub osiągnięcia naukowe. 

21 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych laureatom, którzy 

otrzymali stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

W momencie, gdy student przejściowo znalazł się z przyczyn losowych w trudnej sytuacji mate-

rialnej/życiowej, mógł skorzystać z doraźnej, bezzwrotnej, jednorazowej pomocy dla studenta 

w postaci zapomogi.  

W roku akademickim 2018/2019 świadczenia wypłacane były przez 9 miesięcy, tj. od października 

do czerwca, na konta osobiste studentów, zgodnie z harmonogramem wypłat podanym do publicz-

nej wiadomości po pierwszym posiedzeniu Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Sty-

pendialnej w danym roku akademickim. Uczelnia przeznaczyła z funduszu pomocy materialnej na 

świadczenia dla studentów w roku akademickim 2018/2019 łącznie 2 472 650,00 zł.  

 

Miesięczne kwoty świadczeń w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 (w zł)  

Rodzaj stypendium Stopień stypendium 2017/2018 2018/2019 

Stypendium socjalne 

I 450 500 

II 350 400 

III 250 300 

Stypendium socjalne zwięk-

szone z tytułu zakwaterowa-

nia w domu studenckim lub 

w obiekcie innym niż dom 

studencki 

I 150 200 

II 100 150 

Stypendium specjalne dla 

osób niepełnosprawnych 

I 500 500 

II 400 400 

III 300 300 

Stypendium rektora dla naj-

lepszych studentów 

I 1100 1200 

II 900 1000 

III 700 800 

 

Wypłacone kwoty świadczeń w ostatnich dwóch latach akademickich (w zł) 
Rodzaj stypendium 2017/2018 2018/2019 

Stypendium socjalne 1 027 500 957 300 

Stypendium socjalne zwiększone z tytułu 

zakwaterowania w domu studenckim lub 

w obiekcie innym niż dom studencki 
78 600 69 550 

Stypendium specjalne dla osób niepełno-

sprawnych 
181 000 192 800 

Stypendium rektora dla najlepszych stu-

dentów 
1 229 200 1 220 200 

Zapomogi 17 050 32 800 

Ogółem wypłacona kwota 2 533 350 2 472 650 
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Studenci PWSZ w Koninie mogli się ubiegać o stypendium Marszałka Województwa Wielkopol-

skiego. W okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 12 studentów otrzymało stypen-

dium w wysokości 300,00 zł miesięcznie. 

Żaden student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nie otrzymał stypendium 
MNiSW. 

 

 

 

 


