
 
R E K T O R 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 

z dnia 28 listopada 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów oraz wysokości miesięcznych świadczeń pomocy materialnej  

w roku akademickim 2014/2015 
 

 

Na podstawie  art 174 ust. 2 oraz art 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co 

następuje: 

 

§1. Zatwierdzam podział funduszu pomocy materialnej w wysokości  1 347 000 zł zapro-

ponowany przez Samorząd Studentów w sposób następujący: 

1. stypendium rektora dla najlepszych studentów       504 000 zł    

2. stypendium socjalne            691 000 zł   

3. stypendium specjalne               54 000 zł   

4. zapomogi                 60 000 zł   

5. stypendia dla doktorantów               30 000 zł    

6. obsługa administracyjna                   2 690 zł   

7. rezerwa                     5 310 zł 

 

§2. Zatwierdzam zwiększenie rezerwy określonej w §1 p. 7  poprzez przesunięcie niewyko-

rzystanych środków przeznaczonych na świadczenia wym. w §1 pp. 1, 2 i 3. 
  
§3. Zatwierdzam miesięczne wysokości świadczeń pomocy materialnej w sposób zapropono-

wany przez Samorząd Studentów, t. j.: 

1. wysokość stypendium socjalnego 

a. 800,- zł przy dochodzie
1
 w przedziale od 0,00,- zł do 200,00,- 

b. 700,- zł przy dochodzie w przedziale powyżej 200,00,- do 400,00,- 

c. 600,- zł przy dochodzie w przedziale powyżej 400,00,- do 600,00,- 

d. 500,- zł przy dochodzie w przedziale powyżej 600,00,- do 700,00,- 

e. 400,- zł przy dochodzie w przedziale powyżej 700,00,- do 895,70,- 

2. wysokość stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych: 600,- zł 

3. wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu miejsca zamieszkania: 100,- zł 

4. wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów: 600,- zł 

5. maksymalna wysokość zapomogi: 1.500,- zł 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 

1 października 2014 roku. 
  
  

 
     

                   prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak 

   
 

                                                 
1
 dochód netto przypadający na członka rodziny studenta  


