
Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 29.10.2022 r. w sprawie przyznawania 

stypendiów dla studentów WWSSE w Środzie Wlkp. 

 

 Biorąc pod uwagę  wysokość  przyznanych przez MNiSW  środków na pomoc materialną  oraz 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów WWSSE w Środzie Wlkp.,: 

 

Komisja stypendialna ustaliła następujące kryteria przyznawania stypendium socjalnego:  

1. Jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie jest mniejszy lub równy 1051,70 zł  - student 

otrzymuje stypendium w wysokości  2050 zł miesięcznie. 

 

Do  22 października  2022 r. zostało złożonych  42 wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego. 

Po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków przyznano stypendium socjalne 39  osobom.  3 wnioski  nie 

spełniają  kryteriów regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WWSSE w Środzie 

Wlkp. - wnioski niekompletne –  wnioski studentów o nr albumu 5560, 5912, 5847.  

Stypendium socjalne otrzymało: 

• 39  osób  po  2050 zł miesięcznie; 

Łączna kwota przyznanych stypendiów socjalnych na  I semestr roku akademickiego  2022/2023 

wynosi    79 950,00.  ( Lista nr 1  - lista przyznanych stypendiów socjalnych). 

 

Komisja stypendialna pozytywnie zaopiniowała przyznane przez Rektora stypendium rektora dla 

najlepszych studentów zgodnie z  Zarządzeniem Rektora nr  1/10/2022 w sprawie progów 

stypendium za wysoką średnią ocen oraz wysokości stypendium  ( Załącznik nr 2 – Zarządzenie 

Rektora nr 1/10/2021). 

 

Osoby, które otrzymały dodatkowo  stypendium socjalne będą miały umniejszone stypendium 

Rektora, tak aby ogólna kwota stypendium miesięcznie nie przekroczyła 2400 zł. (Zgodnie z art. 92  

ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „ Łączna miesięczna kwota stypendiów, o 

których mowa w art. 86 ust.1 pkt 1 i 4, dla studenta nie może być wyższa niż 38 procent 

wynagrodzenia profesora”). 

 

Łączna kwota przyznanych stypendiów rektora dla najlepszych studentów  wynosi  128350 zł.                

( Załącznik nr 3 – lista przyznanych stypendiów rektora). 

 

Komisja przyznała również stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.   



Na dzień 22 października 2022 r. zostało złożone 27 wniosków o  przyznanie stypendium specjalnego 

dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 20100,00 zł.  Zgodnie z regulaminem przyznawania 

stypendiów dla studentów WWSSE  przyznano : 

- 9 osobom stypendia specjalne w stopniu lekkim  na kwotę 500 zł miesięcznie. 

- 15 osobom stypendia specjalne w stopniu umiarkowanym na kwotę 800 zł miesięcznie. 

- 3 osobom stypendium specjalne w stopniu znacznym na kwotę 1200 zł miesięcznie. 

 ( Załącznik nr 4 – lista przyznanych stypendiów specjalnych) 

 

Zostało złożone również 20 wniosków o zapomogę . Pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków                               

i przyznano zapomogi  jednorazowe w kwocie 2000 zł, 6 wniosków o przyznanie zapomóg zostało 

rozpatrzone negatywnie: 5757; 6250; 6207;6599; 6104; 6203  (Załącznik nr 5 – lista przyznanych 

zapomóg). 

 

Łączna kwota przyznanych stypendiów to 228 400,00 zł miesięcznie ( st. socjalne, specjalne, rektora). 

 

Stypendium przyznano na cały rok akademicki 2022/2023. Wysokość przyznanego stypendium jest 

obowiązująca przez 3 miesiące. Na chwilę obecną  nie jest nam znana  kwota dofinansowania na rok 

2023 przez MNiSW . W przypadku zmiany wysokości otrzymanej dotacji komisja stypendialna spotka 

się i ustali kwoty stypendiów na kolejne miesiące. 

 

Komisja ustaliła, że negatywnie rozpatrzone wnioski na komisji stypendialnej  po uzupełnieniu 

dokumentacji będą rozpatrzona na posiedzeniu komisji odwoławczej w dniu  12.11.2022r. 



Lista obecności na posiedzeniu Komisji Stypendialnej w dniu 29.10.2022 r. 

 

Mgr Monika Ciszewska  - Przewodniczący         ……………………..   

Mgr Marta Sobczyk  – członek      ……………………… 

 

Członkowie komisji: 

Dorota Sójka  I rok – kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  ……………………… 

Ewa Zielińska  II rok – kierunek pedagogika              ……………………… 

Katarzyna Ratajczak – III rok – kierunek pedagogika     …………………….. 

Amanda Michalak II rok – kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ……………………… 

Urszula Dudziak III rok – kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  ……………………… 

Weronika Waligóra IV rok- kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ………………………  

Anna Praczyk  V rok – kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  ……………………… 

Barbara Stępczak - Idkowiak – I rok  – kierunek ekonomia  – II stopień   …………………….. 

Iwona Borysewicz – I rok – kierunek ekonomia – I stopień    ……………………… 

Kamila Pawlicka - II rok – kierunek ekonomia – I stopień    ……………………… 

Jagoda Buch – III rok – kierunek ekonomia – I stopień    ……………………… 

Katarzyna Owczarek – I rok – kierunek ekonomia – II stopień    ………………………. 

Marta Kaźmierczak – II rok – kierunek ekonomia – II stopień   ………………………. 

Patryk Karolczak – I rok – kierunek informatyka – I stopień   ………………………. 

Hubert Stawny – II rok – kierunek informatyka – I stopień    ………………………. 

Marcin Radoszewski – III rok – kierunek informatyka – I stopień   ………………………. 

Piotr Balcerowski – IV rok – kierunek informatyka – I stopień    ……………………… 

Agnieszka Białonowicz – II rok – kierunek dietetyka – I stopień   ………………………. 

Justyna Sobczak – III rok – kierunek Dietetyka – I stopień    ………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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