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ZARZĄDZENIE NR  57/2018 

REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 

z dnia 19. listopada 2018 r. 

W SPRAWIE SPOSOBU PRZYZNAWANIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 

POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH                             

W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019. 

 

Działając na podstawie art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie 

wyższym t.j. Dz. U. z 2017,  poz. 2183 z póź. zmianami), w związku z art. 275 ust.1 

ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 ,  poz. 1669/, oraz § 119 ust.2 Statutu Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach i § 4 Regulaminu ustalania pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z 2015 r. z póź. zmianami ustalam: 

 

§ 1. 

 
1. Maksymalną wysokość dochodu w roku 2017, uprawniającego do otrzymywania stypendium 

socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego na kwotę 1040,00 netto na jednego członka w 

rodzinie 

2. Wysokość stypendium socjalnego w następujących progach: 

 

grupa progi dochodowe miesięczna kwota 

stypendium 

I. 0,00 – 200,00                         1100,00 

II. 200,01 – 400,00                           900,00 

III. 400,01 – 600,00                           700,00 

IV. 600,01 – 850,00                           500,00 

V. 850,01 – 1040,00                           400,00 

 

3. Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego na kwotę 250,00 dla 

studentów zamieszkałych w domach akademickich oraz na kwotę 200,00 dla studentów 

zamieszkałych w obiektach innych, niż domy akademickie; 

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego dla niepracującego 

małżonka lub dziecka wynosi 50% dodatku przysługującego studentowi.  

5. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w następujących 

progach: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów na kwotę 850,00 w semestrze 

zimowym 2018/2019. 
7. Liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów – 

9% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. 
8. Wysokość zapomogi przyznawanej przez organ pierwszej instancji na kwotę 700,00.  

grupa stopień niepełnosprawności miesięczna kwota stypendium 

I. lekki                                                500,00 

II. umiarkowany                                                600,00 

III. znaczny                                                800,00 
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9. Wysokość zapomogi przyznawanej przez organa drugiej instancji na kwotę maksymalną 

do 100% kwoty określonej w ust. 8. 

 

§ 2. 

 

Środki z dotacji na świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 

przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów, przyznawane w liczbie nie 

większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni, 

stanowią nie więcej niż 60% środków, przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla 

najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 

 

§ 3. 

 

Łączna kwota stypendium socjalnego, dodatku mieszkaniowego oraz stypendium rektora 

dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia 

asystenta określonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.  

 

§ 4. 

 

1. Stypendia: socjalne, specjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w 

roku akademickim 2018/2019 wypłacane będą przez dziewięć miesięcy dla studentów, 

których rok studiów zgodnie z planem obejmuje dwa semestry tj od października 2018 r. 

do czerwca 2019 r. 

2. Dla studentów, których rok studiów zgodnie z planem obejmuje jeden semestr stypendia 

będą wypłacane przez pięć miesięcy tj. od października 2018 r. do lutego 2019 r.  

 

§ 5. 

 

Zastrzegam sobie możliwość zmiany podanych w § 1 kwot i progów po zakończeniu 

semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 

 

 

                                                                                                                 Rektor 

                                                                                                 ( - ) prof. dr hab. A. Cygan 

 

 

                                                                                                    

                                                                                             
                                                                                                         
 

 

Do wiadomości:  

wg rozdzielnika 
 

 


