
Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.29.2021 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 15 marca 2021 r. 
w sprawie wysokości świadczeń dla studentów  

Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  
w roku akademickim 2020/2021 od miesiąca marca 2021 r. do czerwca 2021 r. 

 
Na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Humani-
styczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym 
Nr R-0161/89/2019 z dnia 9 września 2019 r. (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 
R.021.1.124.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
z dnia 10 listopada 2020 r.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustalam miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do ubiegania się o 

stypendium socjalne, na kwotę 1 051,70 zł. netto 

2. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od wysokości dochodu i kształtuje się następująco: 

 
I. STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 
 
1) Stypendium socjalne 
 

Wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie 

Kwota stypendium socjalnego 

     0,00 zł – 250,00 zł. 1450,00 zł. 

251,00 zł – 500,00 zł. 1400,00 zł. 

501,00 zł – 750,00 zł. 1350,00 zł. 

  751,00 zł – 1000,00 zł. 1300,00 zł. 

1001,00 zł – 1051,70 zł. 1250,00 zł. 

 
2) Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości 
 

Wysokość dochodu netto na 
osobę w rodzinie 

Kwota stypendium socjalnego w 
zwiększonej wysokości 

     0,00 zł – 250,00 zł. 1550,00 zł. 

251,00 zł – 500,00 zł. 1500,00 zł. 

501,00 zł – 750,00 zł. 1450,00 zł. 

  751,00 zł – 1000,00 zł. 1400,00 zł. 

1001,00 zł – 1051,70 zł. 1350,00 zł. 

 
 
II. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych (tytuł niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem 
właściwego organu) w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi: 

 
1. znaczny stopień niepełnosprawności   950,00 zł. 
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności   750,00 zł. 
3. lekki stopień niepełnosprawności   650,00 zł. 

 
 
III. ZAPOMOGI 
 
Wysokość zapomogi przyznawanej studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na 

kwotę:  600,00 zł; 800,00 zł. 1000,00 zł. 

 
 
 



 
 
IV. STYPENDIUM REKTORA 
 

Punkty  Kwota stypendium 

40,00 - 41,99 800,00 zł 

42,00 - 43,99 900,00 zł 

44,00 - 45,99 1000,00 zł 

46,00 - 47,99 1100,00 zł 

48,00 - 48,99 1200,00 zł 

49,00 - 50,00 1300,00 zł 

 

 
§ 2 

Świadczenia dla studentów wypłacane będą od marca 2021 r. do czerwca 2021 r. w powyższych 
kwotach.  

§ 3 
Łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora dla studenta nie może być 
wyższa niż 2435,80 zł. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.03.2021 r. 

 

Rektor  

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

           im. Jana Długosza w Częstochowie  

              prof.  dr hab. Anna Wypych  - Gawrońska    
 


