
 

    

    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 

 akad. 2011/2012 

 

 

        Na podstawie  art. 186 ust. 1 w zakresie określonym  w art. 173 ustawy  

               z dnia  27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164,     

               poz. 1365  z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 18 marca 2011 r.  

               o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach  

               naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  

               oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84 poz. 455)  

       oraz 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 (zwanego dalej     

       Regulaminem, zwanej dalej ASP), obowiązującego od  dnia 1 października  

       2011 roku  –  ustalam okres wypłacania i wysokość świadczeń pomocy  

       materialnej z dotacji budżetu państwa dla studentów ASP w roku  
       akademickim 2011/2012. 

 

 

            § 1 

 

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może 

otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób 

niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (ostatnie 

wymienione  obowiązuje od 1 października 2012 r.). tylko na jednym, 

wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

 
2. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek 

studenta złożony wraz  z wymaganymi dokumentami w terminie 

podanym w Regulaminie, na wzorach wniosków stanowiących załączniki 

do Regulaminu.  

 

 

 



     § 2 

 
1. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla 

osób niepełnosprawnych i stypendium rektora dla najlepszych studentów 

przez okres ośmiu miesięcy w roku akad. 2011/2012. 

 

2. W przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr student może 

otrzymywać wymienione w ust. 1 świadczenia  przez okres czterech 

miesięcy. 

 

3. Osoby, które ukończyły studia otrzymują ostatnią  wypłatę przyznanych 

świadczeń w miesiącu, w którym złożyły egzamin dyplomowy. 

 

4. Wypłaty świadczeń dla studentów uczestniczących w programach 

wymiany studenckiej określa § 15 Regulaminu. 

 

5. Świadczenia  –  w podanych w niniejszym zarządzeniu kwotach  – będą 

wypłacane od października  do maja włącznie. 

 

 

    § 3 

 
1. W porozumieniu z URSS ustalam, na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy 

w odniesieniu do art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004    roku   

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),  

          wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta za rok  

          rozliczeniowy 2010, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne  

          – 780,00 zł/miesięcznie. Dochód na osobę dotyczy również  przypadku,  

          gdy student jest samodzielny finansowo. 

 

2. Ustalam wysokość progów dochodu netto na osobę w rodzinie studenta 

uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w ASP : 

 I próg dochodu   do  400,00 zł/os. w rodzinie  studenta; 

 II próg dochodu od   401,00 zł do 600,00 zł; 

 III próg dochodu od  601,00 zł do 780,00 zł.   

 

3. Wysokość stypendium  socjalnego będzie  określona w aneksie do 

niniejszego zarządzenia  po sporządzeniu przez WKS list studentów 

uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego. 

 
4. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej może otrzymać stypendium   socjalne w zwiększonej 

wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie 



innym niż dom studencki. Kwota zwiększenia wynosi 100,00 zł 

miesięcznie.   

      

5. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej może otrzymać stypendium   socjalne w zwiększonej 

wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub 

dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom 

studencki. Kwota zwiększenia wynosi 100,00 zł miesięcznie na osobę.   

 

 

         § 4 

 
1. Stypendium  Rektora dla najlepszych studentów otrzyma do 10% 

studentów każdego kierunku studiów wpisanych do 10 października na  

prowadzone na kierunku formy i poziomy studiów. Wydział  sporządza 

listę rankingową uprawnionych studentów kierunku, którzy złożyli 

wniosek o przyznanie tego świadczenia, podając do wiadomości ogółu 

studentów kierunku  kryterium oceny najlepszych studentów, 

z wymienionych w  § 8 ust. 6, 7  lub 8 Regulaminu. 

 

2. Stypendium  Rektora dla najlepszych studentów wynosi 450,00 zł 

miesięcznie. 

 

 

        § 5 

 
1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymują studenci na 

podstawie załączonego prawomocnego orzeczenia o ustalonym stopniu  

niepełnosprawności: 

 stopień lekki  200,00 zł/miesięcznie, 

 stopień umiarkowany  300,00 zł/ miesięcznie, 

 stopień znaczny  400,00 zł/miesięcznie. 

 

 

        § 6 

 

Student może otrzymać zapomogę  losową jeden raz w semestrze po  

udokumentowaniu wniosku zgodnie z  Regulaminem. Zapomoga może 

wynosić do 1000,00 zł. 

 

 

 

 



§ 7 

 
1. Studenci – obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), podejmujący i odbywający 

studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich,  

mogą otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

 

2.  Posiadacze ważnej Karty Polaka podejmujący i odbywający studia 

wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą otrzymać 

stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

 

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RŁ  
 

 
 

 

 


