Załącznik nr 1
do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1. Począwszy od 2011 roku:
- maksymalne świadczenie stypendialne (bez stypendium dla osób niepełnosprawnych)
w ramach jednego kierunku studiów ................................................................. 1 100 zł
- maksymalne świadczenie stypendialne (bez stypendium dla osób niepełnosprawnych)
na dwóch i więcej kierunkach ............................................................................ 1 600 zł
- podstawa naliczania stypendium socjalnego.....................................................
602 zł
- minimalny dochód wynosi.......:......................................................................... 300 zł
- maksymalna wysokość zapomogi .....:............................................................... 1000 zł
Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
a) ze znacznym stopniem niepełnosprawności:................................................ 250 zł
b) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:......................................... 200 zł
c) z lekkim stopniem niepełnosprawności:...................................................... 150 zł
Maksymalne stypendium na wyżywienie wynosi: .............................................. 150 zł
Maksymalne stypendium mieszkaniowe (dot. wyłącznie studentów studiów
stacjonarnych) wynosi:
a) student .................................................................................................... 140 zł (180)
b) niepracujący małżonek (50%) ................................................................. 70 zł (90)
c) dziecko studenta (50%) ........................................................................... 70 zł (90)
W razie należytego udokumentowania kosztów wynajmu miejsca zamieszkania komisja
stypendialna może podwyższyć stypendium do kwot podanych w nawiasach.
Stypendium za wyniki w sporcie:
a) kategoria I ........................................................................................... 400-500 zł
b) kategoria II .......................................................................................... 300-400 zł
c) kategoria III ......................................................................................... 200-300 zł
2. Stypendia za wyniki w nauce będą przyznawane na podstawie wniosków składanych
w dziekanatach. Wnioski o pozostałą pomoc materialną należy składać we Wrocławiu
w Dziale Domów Studenckich, a w Jeleniej Górze według wskazań Dziekana. W ośrodkach
zamiejscowych wnioski o wszystkie formy pomocy należy składać u Pełnomocnika Rektora.
Dziekan lub Pełnomocnik Rektora podpisuje każdą decyzję stypendialną (także naliczoną
przez Dział Domów Studenckich) i zapewnia nieprzekraczanie kwoty maksymalnego
świadczenia stypendialnego.
3. Opłaty miesięczne za miejsca w domach studenckich wynoszą:
1) we Wrocławiu
a) w pokoju 2-osobowym:

Przegubowiec I
- osoby przekwaterowywane w ramach remontu z przegubowca I – 290 zł,
- osoby przekwaterowywane w ramach remontu z przegubowca II – 350 zł,
- osoby nowo kwaterowane – 450 zł;
Przegubowiec II - 350 zł;
Ślężak – 370 zł;
b) w pokoju 3-osobowym:
Ślężak - 350 zł;
2) w Jeleniej Górze
w Domu Studenckim ,,Depozyt”
- 320 zł pokój 2-osobowy,
- 280 zł pokój 3-osobowy.
4. Wszystkie osoby zakwaterowane w domach studenckich, w tym:
- studenci obcokrajowcy stypendyści i niestypendyści,
- doktoranci,
- studenci innych uczelni,
- inne osoby
wnoszą opłatę jak w ust. 3.
5. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w domu studenckim, mają prawo do zakwaterowania na
zasadach dostawek. Jeżeli nie korzystają z pościeli i łóżka płacą 2/3 odpowiedniej kwoty
podanej w ust. 3.
6. Gość studenta, który uzyskał zgodę kierownika DS na przenocowanie w pokoju zamieszkałym
przez w/w studenta uiszcza opłatę w wysokości 13,- zł za dobę (w tym VAT).
7. Za dziecko studenta zakwaterowane w DS ponosi się opłatę jak w ust. 3, jeżeli zajmuje
miejsce, jeżeli nie zajmuje miejsca: 50% odpowiedniej kwoty z ust. 3.
8. Za czerwiec każdego roku kalendarzowego pobierana jest opłata za ilość dni zamieszkania,
jako część odpowiedniej stawki z ust. 3.
9. Za październik opłata naliczana jest za cały miesiąc bez względu na dzień zakwaterowania
(dot. osób, które otrzymały skierowanie do akademika przed 1 października).
10. W okresie wakacji obowiązują ceny jak w roku akademickim + VAT.
11. Student zobowiązany jest wnieść opłatę za miejsce w DS do dnia 15 każdego miesiąca.
Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.
12. Opłaty należy wnosić na konto domów studenckich.
Numer konta: Bank PKO S.A. Oddział we Wrocławiu, 17 1240 6814 1111 0000 4936 4112.

