
Zarządzenie Rektora 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 2/2022 z dnia 14.01.2022 r.  

ws. świadczeń dla studentów 

 

 

Na podstawie art. 87 ust. 2 oraz art. 88 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, 619 z późn. zm., dalej „ustawa”), a także § 10 

ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 

w Poznaniu, w porozumieniu z Samorządem Studenckim, zarządzam co następuje: 
 

1. Na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 ustalam wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – 1050 zł netto. 

2. Ustalam wysokość następujących świadczeń w semestrze letnim roku akademickiego 

2021/2022:  

a) stypendium socjalnego w kwotach uzależnionych od dochodu na członka rodziny studenta 

 

Dochód na osobę w rodzinie Wysokość stypendium 

do  500 zł 1000 zł 

501-650 zł 850 zł 

651-750 zł 650 zł 

751-850 zł 500 zł 

851-1050 zł 350 zł 

 

b) stypendium dla osób niepełnosprawnych o kwocie nie przekraczającej 450 zł, 

c) stypendium rektora w kwocie 1000 zł, 

d) zapomoga – kwota maksymalna 1000 zł. 

3. Zgodnie § 4 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów, w roku akademickim 2021/2022 

kwota zwiększenia stypendium socjalnego dla studentów z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim Akademii wynosi 50% obowiązującej standardowej opłaty za miejsce i wynosi – 

350 zł. 
4. Zgodnie § 4 ust. 1 i 4 Regulaminu świadczeń dla studentów, w roku akademickim 2021/2022 

kwota zwiększenia stypendium socjalnego dla studenta z tytułu zamieszkania w innym domu 

studenckim lub zakwaterowanego w innym lokalu mieszkalnym oraz w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach wynosi – 200 zł. 

5. Zobowiązuję Kierunkowe Komisje Stypendialne do przestrzegania zasady wyrażonej w art. 

92 ust. 3 ustawy, z której wynika, że łączna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium 

rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora. Aktualnie łączna wysokość 

powyższych stypendiów nie może zatem przekroczyć kwoty 2435,80 zł. W przypadku 

przekroczenia tej kwoty jedno ze stypendiów musi ulec obniżeniu. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.02.2022 r. 

Otrzymują: 

1. dyrektorzy instytutów 

2. przewodniczący Samorządu Studenckiego 

3. prorektor ds. studenckich i dydaktyki 

4. kwestor 

5. dział organizacji nauki i nauczania 

6. a/a 

 

REKTOR 

 
 

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska  


