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SD-5150-1/2018 

Zarządzenie nr 80 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia  4 grudnia  2018 roku 

 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium 

socjalne w roku akademickim 2018/2019 

 

 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 199 ust. 1 oraz art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą, zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, wprowadzonego 

zarządzeniem nr 48 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwanej 

dalej ASP, z dnia 23 października 2014, obowiązującym od 1 października 2014 roku, 

w porozumieniu z Samorządem Doktorantów, ustalam okres wypłacania i wysokość 

świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów ASP, w roku akademickim 2018/2019. 

 
§ 1 

1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: 

1) stypendium socjalnego, 

2) zapomogi, 

3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

 

2. W roku akademickim 2018/2019 doktorant może otrzymać świadczenia wymienione 

w ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 przez okres ośmiu miesięcy tj. od października 2018 do maja 2019 

włącznie. 

 

3. Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 

 

§ 2 

1. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium socjalne wynosi: 1051,70 zł. 

 

2. Ustalam wysokość progów dochodu netto uprawniającego doktoranta do otrzymania 

stypendium socjalnego: 

1) I próg dochodu:   do 770,00 zł/os. w rodzinie doktoranta, 

2) II próg dochodu:  od 770,01 zł do 920,00 zł, 

3) III próg dochodu:  od 920,01 zł do 1051,70 zł. 

 

3.Ustalam wysokość stypendium socjalnego, odpowiednio: 

1) I próg:    550,00 zł/miesięcznie, 

2) II próg:    450,00 zł/miesięcznie, 
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3) III próg:   300,00 zł/miesięcznie. 

 

4. Zwiększenie stypendium socjalnego doktoranta studiów stacjonarnych z tytułu 

zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, wynosi 150,00 

zł miesięcznie,  

5. Zwiększenie stypendium socjalnego doktoranta studiów stacjonarnych w przypadku 

zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta wynosi 100,00 zł. 

 

§ 3 

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów otrzyma 7 najlepszych doktorantów, zajmujących 

najwyższe kolejne pozycje na liście rankingowej. Wysokość tego stypendium wynosi 

200,00 zł miesięcznie. 

 

§ 4 

1. Ustalam wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do 

stopnia niepełnosprawności: 

1) stopień znaczny:    500,00 zł/miesięcznie, 

2) stopień umiarkowany:   400,00 zł/miesięcznie, 

3) stopień lekki:    300,00 zł/miesięcznie. 

 

§ 5 

Zgodnie z art. 184 ust. 6 ustawy suma kwot stypendium socjalnego i stypendium dla 

najlepszych doktorantów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich 

czyli 2205,00 zł. 

 

§ 6 

Wysokość zapomogi zależy od przyczyny przejściowo trudnej sytuacji materialnej doktoranta 

i jest konsultowana z Odwoławczą Komisją Stypendialną Doktorantów. Maksymalna 

zapomoga nie może przekroczyć 550,00 zł tj. kwoty najwyższego stypendium socjalnego. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 


