
K O M U N I K A T 

dotyczący studentów ubiegających się o stypendia w roku akademickim 2022/2023  

na semestr letni. 

 

1. Informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr1/2023 Rektora ANSG z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie 

progów dochodu wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze letnim w roku 

akademickim 2022/2023 wypłacanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów Akademii Nauk 

Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.    

Dotychczasowy próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego wynoszący 

1050,00 zł w semestrze zimowym, został podniesiony do kwoty 1290,00 zł. w semestrze letnim w roku 

akademickim 2022/2023.       

2.  W związku z powyższym, studenci ANSG ubiegający się o przyznanie w semestrze letnim roku 

akademickiego 2022/2023: 

- stypendium socjalnego, 

- stypendium dla osób niepełnosprawnych , 

- zapomogę, 

stosownie do postanowień zawartych w § 2 ust 8 Regulaminu Świadczeń dla Studentów 

ANSG będącego załącznikiem do zarządzenia nr 24/2022 Rektora ANSG z dnia 1.10.2022r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk  

Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, winni w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. 

przesłać lub złożyć w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych ANSG ( blok C, pok. nr 2 pierwsze piętro) ul 

Akademicka 12, w Ostrowcu Św., stosowne wnioski na poszczególne rodzaje pomocy socjalnej . 

Druki wniosków udostępnione są (do pobrania na stronie podmiotowej uczelni  

www.goluchowski.edu.pl, w zakładce: 

- Studenci i Słuchacze 

-stypendia 

- druki do pobrania.  

3.  Dokumenty wymagane – jakie należy dołączyć do wniosków, przy ubieganiu się o poszczególne rodzaje 

pomocy socjalnej zostały określone w: 

      1)  w Regulaminie Świadczeń dla Studentów, o którym mowa wyżej w ust. 2; 

      2)  Wytycznych dotyczących zasad, wymogów i niezbędnych dokumentów obowiązujących  

            studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego ubiegających się  

           o poszczególne rodzaje pomocy socjalnej w roku akademickim 2022/2023 na semestr zimowy. 

          (Wytyczne te są udostępnione na stronie podmiotowej uczelni w zakładce o której mowa  wyżej  

          w ust.2. )  

U W A G A !!! 

Studenci, którym zostały przyznane poszczególne rodzaje stypendiów w semestrze zimowym 2022/2023 

 i kontynuujący naukę na tym samym kierunku i stopniu studiów 

nie składają ponownie wniosków o stypendia. 

Przypomina się natomiast, że stosownie do postanowień art.94 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018r Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (T.J. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 4  

   ust. 9   Regulaminu  Świadczeń dla Studentów ANSG, o którym mowa w ust.2; niniejszego komunikatu  

student ma obowiązek   niezwłocznie powiadomić  Uczelnię  

o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do przyznanego mu świadczenia. 

 Za Komisje stypendialną ANSG 

                        /-/  

http://www.goluchowski.edu.pl/

