
Zarządzenie nr 7/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się 

o stypendium socjalne; stawek stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz 

procentu najlepszych studentów uprawnionych do otrzymania stypendium Rektora dla studentów WSZUiE 

w roku akademickim 2022/2023. 

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 

z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu z dnia 30 września 

2019 r. oraz Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r. w porozumieniu z Samorządem Studenckim 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ustala się wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego 

w wysokości do 1.051,70 zł netto miesięcznie. 

§ 2 

1. Ustala się następujące stawki stypendium socjalnego dla studentów w WSZUiE w Poznaniu:  

a) Stypendium socjalne 

- w przedziale dochodu 0,00 –7800 zł/osobę – 1.300,00 zł miesięcznie 

- w przedziale dochodu 781,00 – 1051,70 zł/osobę – 1.100,00 zł miesięcznie 

b) stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – 700,00 zł miesięcznie 

2. Ustala się miesięczną stawkę stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w wysokości: 

a) I stopień niepełnosprawności – 900,00 zł 

b) II stopień niepełnosprawności – 800,00 zł 

c) III stopień niepełnosprawności – 800,00 zł 

3. Ustala się miesięczną stawkę stypendium Rektora dla najlepszych studentów w wysokości: 

1 pkt. –  400,00 zł 

2 pkt. –  900,00 zł 

4 pkt. –  1.100,00 zł 

5 pkt. .–  1.400,00 zł 

6 pkt. –  1.500,00 zł 



7-7,5 pkt. - 1.800,00 zł 

8 pkt. –  2.000,00 zł 

11,5 pkt. – 2.400,00 zł 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzyma do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów 

prowadzonego w Uczelni. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Rektor 

Prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski 

 


