
Zarządzenie nr  21/2020 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

z dnia 25 maja 2020 r.                  

 

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie zapomogi w semestrze letnim 

roku akademickiego 2019/2020 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.), art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018, poz. 1669, z późn. zm.) oraz art. 60 pkt. 10, art. 63 pkt. 3, art. 79 ust. 3 i 5 

ustawy z dnia 16 kwietna 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku   

z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 695)  

w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów oraz Radą Samorządu Doktorantów 

zarządza się co następuje: 

 

 

§1 

 

1. Student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, który znalazł się przejściowo w trudnej 

sytuacji życiowej, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, może 

wnioskować o przyznanie zapomogi. 

2. Przez trudną sytuację życiową uzasadniająca przyznanie zapomogi należy rozumieć ogół 

warunków: materialnych, rodzinnych , społecznych, zdrowotnych w jakich znalazł się 

student i jego rodzina, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb  

materialnych studenta. 

3. W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 do przyznania zapomogi nie stosuje 

się ograniczenia wynikającego z §8 ust. 3 pkt.1 Regulaminu świadczeń dla studentów ASP 

w Katowicach z dnia 7 listopada 2019 r. tj. Łączny okres, w którym studentowi przysługuje 

możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów niezależnie od ich rodzaju i 

długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane, nie może przekroczyć 6 lat 

(…………) 

4. W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni do przyznawania  zapomóg nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Zapomoga może być przyznana częściej niż dwa razy w roku akademickim. 

6. Zapomoga przyznawana jest przez Rektora jednorazowo do kwoty 1000 zł.  

W uzasadnionych przypadkach Rektor będzie mógł podwyższyć zapomogę do 

maksymalnej kwoty 2000 zł. 

7. Studenci ubiegający się o zapomogę składają wnioski dostępne na stronie internetowej 

uczelni do Działu Kształcenia i Studentów na adres mailowy: 

karina.zmudzinska@asp.katowice.pl w wersji elektronicznej.  

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających 

wystąpienie okoliczności powodujących znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej studenta lub jego rodziny jak np. wypowiedzenie z pracy/świadectwo 

pracy/zaświadczenie od pracodawcy/ dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie lub 

zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej i inne. 

8. Student otrzyma rozstrzygnięcie na prywatny adres mailowy, które będzie stanowiło 

podstawę do wypłaty zapomogi. 

 

 

mailto:karina.zmudzinska@asp.katowice.pl


§2 

 

1. Z uwagi na ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje uczelnia, po ich wyczerpaniu, 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach nie będzie w stanie zagwarantować każdej osobie, 

która złoży wniosek i stosownie go uzasadni, otrzymania zapomogi. 

2. W tej sytuacji, stosowna informacja zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie Akademii.  

 

§3 

 

Zapisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do doktorantów Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach, którym przysługuje prawo ubiegania się o zapomogę na zasadach 

ogólnych, z tym, że zapomoga przyznawana jest przez Kierownika Studiów Doktoranckich.  

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 18 kwietnia 2020 

r. i będzie obowiązywać do czasu trwania ograniczenia funkcjonowania uczelni, z wyjątkiem 

§1 ust. 3 , które obowiązuje do dnia 30 września 2020 r.  

 

 

 

 

             

                                                                                                              Rektor  

(-) prof. dr hab. A. Cygan 

                                                                                                          

                                                                                        

  

 

                                                                                   
Otrzymują : 

pełny rozdzielnik 

 

 


