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Zarządzenie Nr R–58/2007 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 16 listopada 2007 roku 

 
 
 

w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów 
obowiązujących w roku akademickim 2007/2008 

 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 15 ust. 1  
Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej, stanowiącego załącznik  
do Zarządzenia Nr R-46/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia  
21 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Politechniki Lubelskiej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego   
z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustala się następujące progi i wysokości świadczeń socjalnych obowiązujące  

w roku akademickim 2007/2008: 
 
1. Stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie 
 

Dochód na  
1 osobę  

w rodzinie 
studenta 

Kwota 
stypendium 
socjalnego 

Kwota 
stypendium  

na wyżywienie 

Kwota stypendium 
mieszkaniowego  

(dotyczy również studenta 
zamieszkałego w Domu 
Studenckim Politechniki 
Lubelskiej z dzieckiem) 

≤ 351 zł 
> 351 zł ÷ ≤  460 zł 
> 460 zł ÷ ≤  572 zł 

330 zł 
260 zł 
200 zł 

70 zł 
70 zł 
70 zł 

150 zł 
120 zł 
100 zł 

 
 

 



2. Stypendium mieszkaniowe dla studenta z tytułu zamieszkania w Domu 
Studenckim Politechniki Lubelskiej lub w innym obiekcie z niepracującym 
małżonkiem i/lub dzieckiem 

 

Dochód na  
1 osobę w rodzinie 

studenta 

Wysokość zwiększonego stypendium mieszkaniowego z tytułu 
zakwaterowania studenta w Domu Studenckim Politechniki 

Lubelskiej lub w innym obiekcie niż Dom Studencki Politechniki 
Lubelskiej z niepracującym małżonkiem i/lub dzieckiem 

≤ 351 zł 
> 351 zł ÷ ≤  460 zł 
> 460 zł ÷ ≤  572 zł 

200 zł 
180 zł 
150 zł 

 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych    350 zł 
 

4. Zwiększone stypendium za wyniki w nauce i sporcie   800 zł 
 

5. Stypendium za wyniki w sporcie: 
− posiadanie statusu członka kadry narodowej      600 zł 
− uzyskanie tytułu mistrza, wicemistrza lub miejsca  

medalowego w zawodach międzynarodowych     500 zł 
− uzyskanie tytułu mistrza, wicemistrza lub miejsca  

medalowego w zawodach krajowych     400 zł 
− zajęcia miejsca medalowego na mistrzostwach Polski  

szkół wyższych w danej dyscyplinie sportu    300 zł 
 

6. Zapomogi z tytułu: 
− śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny    500 zł 
− ciężkiej choroby studenta       500 zł 
− klęski żywiołowej lub całkowitej utraty dobytku    500 zł 
− innych przyczyn losowych, na skutek których student  

znalazł się w trudnej sytuacji materialnej     300 zł 
 
7. Wysokość kwot dochodów i stypendiów, określonych w pkt 1 i 2, mogą ulec 

zmianie w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008 w przypadku 
zmiany wysokości dotacji z budżetu państwa otrzymanej przez Politechnikę 
Lubelską w 2008 r. 

 
§ 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

   R e k t o r 
 
 

         Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 


