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ZARZĄDZENIE NR 40/2017 

REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 

z dnia 14. listopada 2017 r. 

 

W SPRAWIE SPOSOBU PRZYZNAWANIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 

POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 

2017/2018. 

 

Działając na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 1842), § 134 ust.2 Statutu Akademii Sztuk Pięknych                         

w Katowicach oraz § 4 Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów studiów 

doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ustalam: 

 

§ 1. 

1. maksymalną wysokość dochodu w roku 2016 uprawniającego do otrzymywania 

stypendium socjalnego oraz dodatku mieszkaniowego na kwotę 900,00 netto na 

jednego członka w rodzinie (art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27. lipca 2005 Prawo 

o szkolnictwie wyższym, (t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 1842)  

 

2. wysokość stypendium socjalnego w następujących progach: 

 

grupa progi dochodowe miesięczna kwota 

stypendium 

I. 0,00 - 200,00 600,00 

II. 200,01 - 400,00 500,00 

III. 400,01 - 600,00 400,00 

IV. 600,01 - 900,00 300,00 

 

3. wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego na kwotę 200,00           

dla doktorantów zamieszkałych w domach akademickich oraz na kwotę 150,00              

dla doktorantów zamieszkałych w obiektach innych niż domy akademickie; 

4. wysokość dodatku mieszkaniowego do stypendium socjalnego dla niepracującego 

małżonka lub dziecka wynosi 50% dodatku przysługującego doktorantowi.  

5. wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w następujących 

progach: 

 

 

 

6. wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym, drugim i trzecim 

roku studiów doktoranckich na kwotę 300,00 miesięcznie w roku akademickim 

2017/2018. 

 

7. wysokość zapomogi, przyznawanej przez organ pierwszej instancji na kwotę                

500 PLN. 

8. wysokość zapomogi, przyznawanej przez organ drugiej instancji na kwotę 

maksymalną do 100 % kwoty określonej w ust.7 

grupa stopień niepełnosprawności miesięczna kwota 

stypendium 

I. lekki 300,00 

II. umiarkowany 400,00 

III. znaczny 500,00 
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§ 2. 

Zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 1842) środki z dotacji na świadczenia pomocy materialnej dla 

doktorantów nie mogą być mniejsze niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby 

studentów oraz nie większe niż 6% wysokości dotacji określonej w ust.2 pkt.1wymienionego 

artykułu ustawy.  

§ 3. 

W roku akademickim 2017/2018 stypendia dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku 

studiów, przyznawane są w liczbie 2,  dla osób które w postępowaniu rekrutacyjnym 

osiągnęły maksymalną liczbę punktów tj. 28. 

 

§ 4. 

W roku akademickim 2017/2018 stypendia dla najlepszych doktorantów na drugim i trzecim 

roku studiów przyznawane są w liczbie 9 stypendiów dla obydwu lat osobom, które 

otrzymały najwyższą liczbę punktów za: wyniki  egzaminów objętych programem studiów 

doktoranckich, postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz za 

szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej na pierwszym lub drugim roku studiów tj. 

w roku akademickim 2016/2017 zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.  
 

§ 5. 

Zgodnie z art. 103 ust. 6 ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 1842) przeznaczam 0,2% dotacji na pomoc materialną dla studentów 

i doktorantów na pokrycie kosztów realizacji zadań, związanych z przyznawaniem i 

wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, ponoszonych przez 

uczelnię. 

§ 6. 

Łączna kwota stypendium socjalnego, dodatku mieszkaniowego oraz stypendium dla 

najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia asystenta, tj. 

2205,00 zł (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2. grudnia 2016 r. 

najniższe wynagrodzenie asystenta od 1. stycznia 2017 r. wynosi 2450,00 zł).  

 

§ 7. 

Stypendia: socjalne, specjalne oraz stypendium dla najlepszych doktorantów zostają 

przyznane na rok akademicki 2017/2018 na okres dziewięciu miesięcy. 

 

 

§ 8. 

 

Jeżeli środki finansowe będące w dyspozycji uczelni nie wystarczą na pokrycie wszystkich 

przyznanych świadczeń pomocy materialnej, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu 

Doktorantów zastrzegam sobie możliwość podjęcia decyzji o obniżeniu lub zaniechaniu ich 

wypłaty. 

 

                                                                                                    Rektor 

                                                                                       (-) prof. dr hab. A. Cygan                                                                             

          

                                                                                 
Do wiadomości: 

wg rozdzielnika 


