
Zarządzenie Nr 50/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 14 października 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                      

w Elblągu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowego regulaminu 

świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                     

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

W Szczegółowym regulaminie świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 39/2021 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 24 września 2021 r., wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 7 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w przypadku wyników sportowych – przez Prorektora ds. Kształcenia po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Prezesa AZS PWSZ w Elblągu.”; 

2) § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Za podstawę do ustalenia liczby, o której mowa w ust. 9 pkt 2 przyjmuje się liczbę 
studentów wykazaną w sprawozdaniu GUS S-10 według stanu na 31 grudnia roku 

akademickiego, za który przyznawane jest stypendium. W przypadku studentów 

rozpoczynających studia nowo uruchamiane od semestru letniego oraz studentów pierwszego 

semestru nowo uruchamianych studiów II stopnia, rozpoczynających się od semestru 

zimowego – przyjmuje się liczbę studentów przyjętych na pierwszy semestr studiów. 

W przypadku, gdy 10 % najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się 

zaokrąglenie matematyczne w następujący sposób: końcówkę wynoszącą mniej niż 0,5 

zaokrągla się w dół do pełnej liczby całkowitej, natomiast końcówkę równą lub większą od 

0,5 zaokrągla się w górę do pełnej liczby całkowitej.”; 

3) § 10 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Wyniki w sprawie przyznania poszczególnych świadczeń umieszczane są na stronie 

internetowej Uczelni, natomiast decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo 

odmowy przyznania: 

1) stypendium rektora - doręczane są w dziekanatach poszczególnych Instytutów, 

2) stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi – doręczane 

są w Biurze ds. Studenckich. 

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania świadczenia                               

z funduszu stypendialnego mogą być doręczane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.”; 

4) Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego  

w zwiększonej wysokości oraz o przyznanie miejsca w domu studenckim, stanowiący 

załącznik nr 2 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 

 

 



5) Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora, stanowiący załącznik nr 4 do 

Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia; 

6) Wzór oświadczenia o deklarowanych dochodach, oświadczenia o innym  

dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu, stanowiący załącznik nr 6 do Szczegółowego 

regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                             Rektor  

 

 dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 
 


