
Zarządzenie Nr 77/2022  

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

w sprawie: wysokości świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie w roku akademickim 2022/2023 

Na podstawie: 

- art. 95 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.3 Regulaminu świadczeń dla 

studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie wprowadzonego Zarządzeniem 

Rektora nr 60 z dnia 28 września 2022 r., zarządza się co następuje: 

§ 1 

Określa się następujące stawki świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów, 

obowiązujące w roku akademickim 2022/2023: 

1) stypendium socjalne: 

a) dochód do 800,00 zł − stypendium w wysokości 1300 zł miesięcznie, 

b) dochód od 800,01 zł do 1051.70,00 zł − stypendium w wysokości 1200 zł 

miesięcznie, 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

a) ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 1900 zł miesięcznie, 

b) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1800 zł miesięcznie, 

c) z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1700 zł miesięcznie, 

3) zapomoga − w wysokości do 4.000,00 zł. 

2. Kwota zwiększenia, w przypadku przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej 

wysokości, wynosi 600,00 zł. 

§2 

Na podstawie punktacji osiągniętych wyników w nauce, obowiązującej w Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, określa się stawkę 

stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 w wysokości - 1900 zł miesięcznie, dla 

wszystkich uprawnionych studentów wg rankingu 10% najlepszych studentów na danym 

kierunku i roku studiów.  

§3 

Zgodnie z §5 Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego                                     

w Ciechanowie, łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie 

może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora określonego w aktualnym  

rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wysokości minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Ponieważ 

wynagrodzenie to wynosi aktualnie 6410,00 zł, w przypadku studentów, którym przysługuje 

jednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora, wysokość stypendium rektora 

zostanie odpowiednio pomniejszona do kwoty 2435 zł. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 
 

W porozumieniu  

Przewodniczący Samorządu Studentów  

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 


