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ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE  

nr 15 / 2022 

z dnia 15 listopada 2022 
 

w sprawie: WYSOKOŚCI STYPENDIÓW OBOWIĄZUJACYCH OD SEMESTRU ZIMOWEGO W ROKU 
AKADEMICKIM 2022/2023 

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)  oraz 

Regulaminu świadczeń z Funduszu Stypendialnego dla studentów ZPSB (§9 ) i w porozumieniu z Samorządem 

Studentów zarządzam, co następuje: 

§1 

 

1. Ustala się zasady dotyczące wysokości progów obowiązujących od semestru zimowego  w roku 

akademickim 2022/2023 dla stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych i stypendium Rektora. 

 a) sstypendium socjalne : 

Maksymalny próg dochodu w roku akademickim 2022/2023 ustalony zostaje ustalony do kwoty  

netto w wysokości 1051,70 zł na osobę. 

Poziom stawek dla stypendium socjalnego ustala się w sposób następujący: 

- dla dochodu netto do kwoty 600,00 zł – 2400,00 zł 

- dla dochodu netto od kwoty 600,01 zł do kwoty 700,00 zł – 2200,00 zł 

- dla dochodu netto od kwoty 700,01 zł do kwoty 900,00 zł – 1800,00 zł 

- dla dochodu netto od kwoty 900,01 zł do kwoty 1051,70 zł – 1500,00 zł 

 

b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 

-     stopień niepełnosprawności lekki  -  950,00 zł 

- stopień umiarkowany                       -  1200,00 zł 

- stopień znaczny                                  - 1500,00  zł 

 

c) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wg uzyskanej średniej  

Minimalny poziom średniej uprawniający do uzyskania stypendium dla najlepszych studentów w 

roku akademickim 2021/2022 zostaje ustalony na poziomie 4,61.  

Poziom stawek dla stypendium Rektora ustala się w sposób następujący: 

- dla średniej od poziomu 4,61 do poziomu 4,74 – 550,00 zł 

- dla średniej od poziomu 4,75 do poziomu 4,85 – 750,00 zł 

- dla średniej od poziomu 4,86 do poziomu 4,94 – 850,00 zł 

- dla średniej od poziomu 4,95 do poziomu 5,0 – 900,00 zł 

 

 

d) stypendium Rektora za wyjątkowe osiągnięcia, artystyczne, naukowe, w sporcie: 

− na arenie międzynarodowej ustalam kwotę 1500,00 zł 

− na arenie ogólnopolskim ustalam kwotę  800,00 zł 

− w regionie ustalam  kwotę   500,00 zł 

 



2 

 

2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zajmie 

odpowiednią pozycję na liście oraz spełnia warunki określone w §23 Regulaminu oraz 

Regulaminu świadczeń z Funduszu Stypendialnego dla studentów ZPSB. 

 

§2 

 

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi losowej wynosi  do 5 000 zł. 

§4 

 

W zależności od wysokości otrzymanej dotacji  ze środków budżetowych, mogą ulec zmianie: 

- progi i wysokości stypendiów określone w §1 

 

Obowiązuje od: 15 listopada 2022 

Obowiązuje do: odwołania 

Uwagi: Niniejsze zarządzenie znosi zarządzenie 11/2021 

Podpis: 
 
 
 
 
 

 


