
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

ZARZĄDZENIE nr 152/2020 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 13 listopada 2020 r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek świadczeń dla studentów 
Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2020/2021 

 
Na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w związku z 
§ 9 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów 
Uniwersytetu Opolskiego (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 104/2020 Rektora 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie Regulaminu 
świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego), Rektor 
Uniwersytetu Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
1. Ustala się wysokość stawek świadczeń dla studentów w roku akademickim 

2020/2021: 

 

1) stypendium socjalne: 

 

ŚREDNI DOCHÓD MIESIĘCZNY 
NETTO NA JEDNEGO CZŁONKA 

RODZINY W ZŁOTYCH 

STAWKA STYPENDIUM 
SOCJALNEGO W ZŁOTYCH 

do 200 900,00 zł 

od 200,01 do 400,00 850,00 zł 

od 400,01 do 600,00 800,00 zł 

od 600,01 do 800,00 750,00 zł 

od 800,01 do 1051,70 700,00 zł 

 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
STAWKA STYPENDIUM DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
ZŁOTYCH 

lekki 700,00 zł 

umiarkowany 800,00 zł 

znaczny 900,00 zł 

 



 

 

3) stypendium Rektora: 

  

PRÓG STYPENDIUM 
STAWKA STYPENDIUM REKTORA 

W ZŁOTYCH 

Olimpijczycy 900,00 zł 

I 900,00 zł 

II 800,00 zł 

III 700,00 zł 

IV 600,00 zł 

 
§ 2 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1-4) 
Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Opolskiego, 
student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (do 300 zł) 
jeśli jego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto.  
 

§ 3 
1. Stypendium Rektora otrzymuje nie więcej niż 9,5 % studentów każdego 

kierunku studiów bez podziału na lata, oraz ich tryb (stacjonarny, 
niestacjonarny, wieczorowy) oraz z podziałem na stopnie studiów. Liczbę 
punktów oblicza się na podstawie zgodnie z „Kryteriami przyznawania 
Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego” oraz „Komentarzem do kryteriów 
przyznawania stypendium Rektora”, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 
nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Opolskiego 

2. Ustala się następującego progi dla stypendium Rektora: 
1) Próg I oznacza studenta, który uzyskał największą liczbę punktów;  
2) Próg II oznacza nie więcej niż 3% najlepszych studentów na każdym 

kierunku, z wyłączeniem osób z progu I; 
3) Próg III oznacza nie więcej niż 6 % najlepszych studentów na każdym 

kierunku, z wyłączeniem osób z progów I i II; 
4) Próg IV oznacza nie więcej niż 9,5 % najlepszych studentów na każdym 

kierunku, z wyłączeniem osób z progów I, II i III. 
 

§ 4 
Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 800 zł. 
 

§ 5 
Wysokość stawek świadczeń dla studentów uzgodniona została z Samorządem 
Studenckim Uniwersytetu Opolskiego.  

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku 1 
października 2020 r.  
 
 

         REKTOR  

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  

        
        prof. dr hab. Marek Masnyk 


