Załącznik nr 13
do Regulaminu świadczeń stypendialnych
dla studentów WSBW w Łodzi

WYSOKOŚĆ STAWEK ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
OBOWIĄZUJĄCYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO W ŁODZI
w roku akademickim 2020/2021
I. WYSOKOŚĆ STAWEK ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH STUDENTOM

1. Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie
studenta.
2. Stypendium socjalne przysługuje studentom, których dochód nie przekroczył 1050 zł
netto na osobę.
3. Stypendium socjalne przyznawane jest w następującej wysokości :
Stypendium - 800 zł
4. Zwiększenie stypendium socjalnego, o którym mowa w § 22 ust. 4 i 5 może być
przyznane do dochodu 1050 zł netto na osobę. Wysokość zwiększenia stypendium
socjalnego wynosi 200 zł.
5. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest zróżnicowane
w zależności od stopnia niepełnosprawności:
– znacznym – 400 zł,
– umiarkowanym – 300 zł,
– lekkim – 200 zł.
6. Zapomoga może być przyznana do kwoty 3.000 zł.

II Stypendium rektora dla studentów

1. Stypendium rektora jest przyznawane w oparciu o § 12-14 Regulaminu przyznawania
świadczeń stypendialnych po rozpatrzeniu wszystkich rankingów utworzonych na
podstawie złożonych wniosków studentów.
2. Komisja tworzy zbiorczą listę rankingową na podstawie kryteriów określonych w
Regulaminie przyznawanie świadczeń stypendialnych.
3. Określenie stawek nastąpi:
- na podstawie dotacji z budżetu określonego w ustawie w art. 365 ust. 3, oraz w
oparciu o plan budżetu uchwalonego przez Senat,
- po utworzeniu rankingu, o którym mowa w ust 2.
4. Progi punktowe przy przyznawaniu stypendium rektora dla studentów, są ustalone
następująco:
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Stopień stypendium
rektora dla studentów

Liczba punktów
stypendialnych

Stypendium I stopnia

70,001 – 200,000

Stypendium II stopnia

60,001 – 70,000

Stypendium III stopnia

40,001 – 60,000

III. Stawki stypendium rektora dla studentów i doktorantów zostaną opublikowane w
załączniku nr 13a do Regulaminu świadczeń stypendialnych.
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