
Zarządzenie Nr 35/2011 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 20 października 2011r. 
 
w sprawie  podziału środków przyznanych z budŜetu państwa na bezzwrotną pomoc 

materialną dla studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej                      
w Elblągu  

 
Na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

W porozumieniu z Samorządem Studenckim PWSZ w Elblągu dokonuje się podziału środków 
finansowych przyznanych na 2011 rok z budŜetu państwa na bezzwrotną pomoc materialną dla 
studentów PWSZ w Elblągu w wysokości 3 787 420,00 zł w następujący sposób: 
 
I.  na okres od 01 stycznia 2011r. do 30 września 2011r. – 2 459 825,00 zł:                           
 
1)  stypendia socjalne                                     1 086 280,00 zł 
2)  stypendia na wyŜywienie                                       246 330,00 zł 
3)  stypendia mieszkaniowe                                       246 110,00 zł 
4)  stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych                          95 820,00 zł 
5)  stypendia za wyniki w nauce                           759 110,00 zł 
6)  stypendia za wyniki w sporcie                                        13 875,00 zł 
7)  zapomogi                                           12 300,00 zł     
 

II.  na okres od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2011r. – 1 327 595,00 zł:                           
 
1)  stypendia socjalne                                        847 630,00 zł 
2)  stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych                          59 370,00 zł 
3)  stypendia rektora dla najlepszych studentów                                    408 150,00 zł 
4)  zapomogi                                           12 445,00 zł     
 

§ 2 

Niewykorzystane w danym roku budŜetowym środki funduszu pomocy materialnej dla studentów 
przechodzą na rok następny. Zmian w kwotach przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń 
wymienionych w § 1 dokonuje Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim. 

 

§ 3 

Traci moc zarządzenie Nr 25/2011 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 
28 czerwca 2011r. w sprawie podziału środków przyznanych z budŜetu państwa na bezzwrotną pomoc 
materialną dla studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.                  

                                                                         Rektor  

 
                                                                                 prof. dr hab. Zbigniew Walczyk 
 


