
      Zarządzenie nr 45    

 

  Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

     z dnia 27  października 2011 roku  

     zmieniające zarządzenie  nr 35 

  Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

                 z dnia  1 sierpnia  2011 roku 

                                          

w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów ASP  w roku 

 akademickim 2011/2012 

 

  
           Na podstawie  art.175 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i  Regulaminu 

ustalania  wysokości, przyznawania i wypłacania  świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie, w związku z przekazaniem uprawnień  przez 

Dziekanów i Rektora  Wydziałowe Komisje Stypendialne  przyznają 

stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

i zapomogi.  Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznaje stypendium 

rektora dla najlepszych studentów.  Od decyzji WKS służy odwołanie do 

OKS  składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji .  

Od decyzji OKS studentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Rektora w  terminie czternastu dni  od dnia otrzymania decyzji. 

 

Po przeliczeniu przez Kwestora ASP środków pozostałych z dotacji 

budżetowej na rok bilansowy 2011  oraz  na podstawie  wstępnej dotacji 

budżetowej na rok 2012 , po zakończeniu wpisów na studia i ustaleniu liczby 

do 10%  studentów kierunku, którzy mogą otrzymać stypendium rektora 

dla najlepszych studentów, oraz  na podstawie list studentów 

poszczególnych kierunków i form studiów uprawnionych do otrzymywania 
świadczeń socjalnych, ulegają zmianie  niżej wymienione  zapisy 

zarządzenia nr 35/2011  Rektora ASP   otrzymując  brzmienie: 

 

 

 
§ 1 

        

1. W § 3 zarządzenia nr 35 Rektora ASP wykreśla się  punkt  3  –  zmiany do 

zarządzenia rektora będą wprowadzane zarządzeniem zmieniającym 

poprzednie zarządzenie z datą podpisu zmiany w miejsce zmian  

wprowadzanych  aneksem do zarządzenia. 



2. Odpowiednio do ustalonych  w  § 3 ust. 2 zarządzenia  nr 35 Rektora ASP 

progów dochodu  netto na osobę w rodzinie  studenta  uprawniających do 

ubiegania się o stypendium socjalne  w ASP,  stypendium socjalne 

wypłacane studentom od października 2011 do maja 2012 będzie wynosić:  

a/ próg I (dochód do 400,00 zł/os.) – stypendium socjalne 600,00 zł  

    miesięcznie; 

       b/ próg II (dochód od 401,00 do 600,00 zł)  – stypendium socjalne 450,00 zł    

           miesięcznie; 

       c/ próg III (dochód od 601,00 do 780,00 zł)  – stypendium socjalne  

           350,00 zł  miesięcznie. 

 

3. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, o którym w § 3 ust. 4 zarządzenia nr 35 Rektora ASP,  może 

otrzymać stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim 

lub innym obiekcie  w zwiększonej o  250,00 zł miesięcznie wysokości. 

 

 

    § 2 

 

1.  Stypendium rektora  dla najlepszych studentów, o którym mowa w  § 4  

     zarządzenia nr 35 Rektora ASP,  będzie przyznawane  nie większej liczbie  

     studentów niż stanowiącej do 10%  liczby studentów każdego kierunku   

     studiów prowadzonych w ASP. Stypendium zostanie przyznane i wypłacone  

     studentom  najwyżej ocenionym w rankingu ustalonym  wg kryteriów ocen  

     i osiągnięć przyjętych  przez  właściwą Wydziałową  Komisję Stypendialną.  

 

2.  Wysokość  stypendium rektora dla najlepszych studentów, wypłacanego od  

     października  2011 do  maja 2012 r.,  wynosi 700,00 zł  miesięcznie. 

 

 

         § 3 

 

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa  

w  § 5 zarządzenie nr 35 Rektora ASP, otrzymują studenci na podstawie 

załączonego prawomocnego orzeczenia o ustalonym stopniu 

niepełnosprawności, w następującej wysokości: 

       a/ stopień lekki – 300,00 zł/miesięcznie, 

       b/ stopień umiarkowany – 400,00 zł/miesięcznie, 

       c/ stopień znaczny – 500,00zł/miesięcznie,  

       do miesiąca utraty uprawnień.  

 

 

 



     § 4 

 

1. Student może otrzymać zapomogę losową  jeden raz w semestrze po 

udokumentowaniu wniosku zgodnie z § 11 Regulaminu pomocy 

materialnej. 

 

2. Wysokość zapomogi zależy od przyczyny  przejściowo trudnej sytuacji 

materialnej studenta  i jest konsultowana z OKS. Progi zapomogi to 

500,00 zł, 1000,00 zł  i  1500,00 zł.  

 

 

      § 5 

 

Do §7 zarządzenie nr 35 Rektora ASP  dodaje się punkt 3 w brzmieniu: 

 

3. Posiadacze ważnej Karty Polaka, którzy zostali przyjęci na studia  

w limicie przyjęć  –  na podstawie wyników obowiązującego obywateli 

polskich postępowania rekrutacyjnego – mogą ubiegać się w ASP 

o stypendium socjalne i zapomogę dokumentując analogicznie jak 

obywatele polscy trudną sytuację materialną rodziny. Wymaga się 

oryginału i tłumaczenia zaświadczeń Inspekcji Podatkowej 

(odpowiednika Urzędu Skarbowego) o dochodach rodziców, wniosku 

studenta  o przyznanie świadczenia, średni dochód na członka rodziny w 

przeliczeniu wg kursu średniego NBP. 

     3a. Stypendyści Rządu RP  nie otrzymują  wymienionych w punkcie 3  

           świadczeń socjalnych z budżetu uczelni.  

 

 

         § 6 

 

W związku z art. 184 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

łączna miesięczna wysokość  stypendiów przyznanych studentowi 

studiów stacjonarnych, o którym mowa w art. 182 ust. 1 i 2, tj. 

stypendium  socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów 

nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 

akademickich. 

 

 

Zarządzenie obowiązuje od 1 października 2011 r. 

 

 


