
       Załącznik do Zarządzenia Nr  16 /2022 
 Rektora Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych 

        z  dnia  03 października 2022r. 

 

 

 

 

Wysokość stawek pomocy materialnej dla studentów  

Uczelni Korczaka – Akademii Nauk Stosowanych 

na rok akademicki 2022/2023 

 

 

 

1 . Stypendia socjalne: 

1) Stypendium socjalne przyznawane jest miesięcznie w wysokości: 

- dochód         do     686,40 zł    - stypendium  w  wysokości  800 zł; 

- dochód  od 686,41 zł  do 800,00 zł    - stypendium  w  wysokości  600 zł; 

- dochód  od 800,01 zł  do 1.051,70 zł - stypendium  w  wysokości  450 zł. 

  

2) Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości                 

z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny 

dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudnił 

studiowanie w wysokości: 

- dochód                    do    686,40 zł   -  zwiększenie stypendium socjalnego o kwotę 200 zł;  

- dochód  od 686,41 zł  do 800,00 zł    - zwiększenie stypendium socjalnego o kwotę 150 zł;  

- dochód  od 800,01 zł  do 1.051,70 zł - zwiększenie stypendium socjalnego o kwotę 100 zł.  

 

2. Stypendia rektora: 

1) ocena merytoryczna 171 pkt i wyżej             -stypendium miesięczne  w wysokości   750 zł; 

2) ocena merytoryczna od 170 pkt do 151 pkt - stypendium miesięczne  w  wysokości  600 zł; 

3) ocena merytoryczna od 150 pkt do 120 pkt - stypendium miesięczne  w  wysokości  500 zł. 

 

3.  Stypendia dla osób niepełnosprawnych: 

1) znaczny stopień niepełnosprawności  SN1 - stypendium miesięczne  w wysokości   700 zł; 

2) umiarkowany stopień niepełnosprawności SN2 - stypendium miesięczne  w wysokości   600 zł; 

3) lekki stopień niepełnosprawności SN3  - stypendium miesięczne  w wysokości   500 zł. 

 

 

4.  Zapomoga może być przyznana do wysokości   1 500 zł. 

 

 

5. Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób    

niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że 

łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta 

nie może przekroczyć kwoty 2 435,80 zł. 

 

 

 


