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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 2019/2020 korzystali z następujących form pomocy: 

1) stypendium socjalnego/socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Stu-

denta PWSZ w Koninie, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

3) stypendium rektora, 

4) zapomóg, 

5) stypendium ministra. 

 

Świadczenia dla studentów przydzielały (na wnioski studentów) powołane zarządzeniem Rektora 

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

pendium socjalnego, stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Stu-

denta PWSZ w Koninie, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapo-

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

nej). W skład komisji wchodzili pracownicy Uczelni oraz przedstawiciele studentów wytypowani 

przez Parlament Studentów PWSZ w Koninie. 

Komisja Stypendialna rozpatrzyła na posiedzeniach 619 wniosków o pomoc materialną dla studen-

tów: 251 wniosków dotyczyło przyznania stypendiów socjalnych, 27 – stypendium socjalnego 

zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta PWSZ w Koninie, 52 – stypendium dla 

osób niepełnosprawnych, 237 – stypendium rektora oraz 52 wniosków o zapomogi.  

W trakcie roku akademickiego studenci składali także wnioski o ponowne przeliczenie do-chodu 

(wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę sytuacji). W roku akademickim 2019/2020 Komi-

sja Stypendialna obradowała 9 razy. 

Odwoławcza Komisja Stypendialna mająca prawo rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji Sty-

pendialnej, rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2019 r. 11 odwołań studentów od decyzji 

Komisji Stypendialnej dotyczące stypendium rektora. Komisja postanowiła utrzymać w mocy 

wszystkie decyzje Komisji Stypendialnej, odmawiające przyznania stypendium rektora. 

Ze względu na brak odwołań w roku akademickim 2019/2020 od decyzji Komisji Stypendialnej, 

posiedzenie Odwoławczej Komisji Stypendialna odbyło się tylko jeden raz.  

Ogółem Biuro Pomocy Materialnej w roku akademickim 2019/2020 przyjęło i zweryfikowało 630 

wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów.  

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

Zgodnie z zarządzeniem nr 41/2019 Rektora PWSZ w Koninie z 18 czerwca 2019 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 Studenta 

PWSZ w Koninie, na rok akademicki 2019/2020 wynosiła 1000,00 zł netto.  

W przypadku gdy udokumentowany dochód netto przekraczał ustaloną wysokość dochodu na oso-

bę w rodzinie studenta bądź wniosek był niekompletny, to zgodnie z obowiązującym prawem Ko-

misja Stypendialna odmawiała udzielenia świadczeń, wydając decyzję zgodnie z wymogami  

Kodeksu postępowania administracyjnego. Zainteresowany student mógł wnieść odwołanie do 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

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

sprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.  

Zgodnie z § 15 ust. 2 regulaminu stypendium rektora mogli otrzymać studenci, jeżeli uzyskali co 

najmniej 42 punkty [średnia ocen x 10 = max 50 punktów (jednak nie mniej niż 42 punk-ty)]. 

Zgodnie z § 15 ust. 4 regulaminu komisja ustaliła liczbę studentów na każdym kierunku studiów 

uprawnionych do otrzymania stypendium rektora na poziomie 9%. Wnioskodawcy ubiegający się 
o stypendium rektora przedstawiali również dokumenty poświadczające uzyskane w poprzednim 

roku akademickim wysokie wyniki sportowe/artystyczne i/lub osiągnięcia naukowe. 
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26 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych laureatom, którzy 

otrzymali stypendium rektora.  

Jeśli student przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, mógł skorzystać z doraźnej, bez-

zwrotnej, jednorazowej pomocy dla studenta w postaci zapomogi.  

W roku akademickim 2019/2020 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 w danym roku akademickim. 

Uczelnia przeznaczyła z Funduszu Stypendialnego dla studentów w roku akademickim 2019/2020 

łącznie 3 084 800,00 zł.  
 

Miesięczne kwoty świadczeń w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020 (w zł)  
Rodzaj stypendium Stopień stypendium 2018/2019 2019/2020 

Stypendium socjalne 

I 500 700 

II 400 600 

III 300 500 

Stypendium socjalne 

zwiększone z tytułu za-

kwaterowania w Domu 

Studenta PWSZ w Koninie 

I 200  

100 

II 150 

Stypendium dla osób nie-

pełnosprawnych 

I 500 500 

II 400 400 

III 300 300 

Stypendium rektora 

I 1200 1600 

II 1000 1400 

III 800 1200 

 

Wypłacone kwoty świadczeń w ostatnich dwóch latach akademickich (w zł) 
Rodzaj stypendium 2018/2019 2019/2020 

Stypendium socjalne 957 300 1 283 300 

Stypendium socjalne zwiększone 

z tytułu zakwaterowania w Domu 

Studenta PWSZ w Koninie 

69 550 22 000 

Stypendium dla osób  

niepełnosprawnych 

192 800 170 400 

Stypendium rektora 1 220 200 1 569 400 

Zapomogi 32 800 39 700 

Ogółem wypłacona kwota 2 472 650 3 084 800 

 

 

Studenci PWSZ w Koninie mogli się ubiegać o stypendium Marszałka Województwa Wielkopol-

skiego. W okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 13 studentów otrzymało stypen-

dium w wysokości 300,00 zł miesięcznie. 

Żaden student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nie otrzymał stypendium mini-

stra.  

 

2. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania 
 

Realizacja zadań w roku akademickim 2019/2020 obejmowała: 

 

1) współpracę z Centrum Języka Migowego CODA w Koninie; koordynowanie naboru do kolej-

nej edycji kursu I-go stopnia (70 godz.) języka migowego dla studentów i absolwentów 

PWSZ, Konin, listopad-grudzień 2019 r., 

2) współpracę z fundacją Podaj Dalej w Koninie – udział studentów w warsztatach pracy tera-

peutycznej z dziećmi z niepełnosprawnością, Konin, 5.11.2019 r., 

3) współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – udział studentów 

PWSZ w spotkaniu promującym nowatorskie usługi społeczne realizowane w ramach projektu 
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„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi społeczne dla osób zależnych”, Konin, 

7.11.2019 r., 

4) udział studentów w zajęciach/warsztatach dotyczących funkcjonowania osób niewidomych we 

współpracy z p. Rafałem Nowickim – pedagogiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania, Konin, 5.12.2019 r., 

5) współpracę z fundacją Otwarcie z Konina - udział studentów w zajęciach/warsztatach doty-

czących funkcjonowania dzieci i młodzieży z zespołem Downa, Konin, 14.01.2020 r., 

6) współpracę z Punktem konsultacyjnym dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotyko-

wym Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej ETAP w Koninie – udział studentów 

w spotkaniu promującym działalność placówki, Konin, 16.01.2020 r., 

7) organizację debaty z udziałem ekspertów regionu konińskiego pn. JESTEM. Funkcjonowanie 

osób z zaburzeniami psychicznymi – stan aktualny i wizja przyszłości, Konin 10.03.2020r., 

8) współpracę z Kanclerzem PWSZ w trosce o zapewnienie studentom z niepełnosprawnością 
właściwych warunków i równych szans w realizacji procesu dydaktycznego – zakup monito-

rów dla osób niedowidzących i niedosłyszących, grudzień 2019r. – 01.2020 r., 

9) monitorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem studentów z niepełnosprawnością – 

pomoc w procesie adaptacji i edukacji (współpraca w zakresie likwidacji barier architekto-

nicznych, przydziału odpowiednich sal dydaktycznych, polepszenia procesu kształcenia po-

przez modyfikację narzędzi kształcenia, wyłonienia asystentów studentów niepełnospraw-

nych), 

10) spotkania z przedstawicielami PKA w czasie wizytacji wraz z przygotowaniem sprawozdań 
dotyczących prowadzonej działalności, 

11) spotkania z kandydatami na studia (osobami z niepełnosprawnością) w celu określenia możli-
wości wsparcia w procesie edukacji. 


