
ZARZĄDZENIE nr 53/2022 

Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego                    

 z dnia 3 listopada 2022 r.  

w sprawie miesięcznych kwot poszczególnych rodzajów stypendiów i zapomogi  

w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023, wypłacanych z funduszu 

pomocy materialnej dla studentów Akademii Nauk Stosowanych  

im. Józefa Gołuchowskiego 

           
          Działając na podstawie art. 87 ust. 1, 2, 3 oraz art. 90 i 91 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T. j. Dz. U. 2022, poz. 574 z późn. zm.), w oparciu  

o postanowienia § 21 ust. 2, pkt. 10  i ust. 5 pkt. 1 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa 

Gołuchowskiego (zwanej dalej ANSG) wprowadzonego Uchwałą nr 4/2022 Zgromadzenia 

Wspólników Ostrowieckiej Szkoły Biznesu – spółki z o. o. (założyciela ANSG) z dnia 20 kwietnia 

2022 r., w związku z zapisami §3 ust. 1, pkt. 2, 4, 5 i 6  Regulaminu świadczeń dla studentów ANSG, 

wprowadzonego zarządzeniem nr 24/2022 Rektora ANSG z dnia 1 października 2022 r., w nawiązaniu 

do zarządzenia Rektora nr 49/2022 z dnia 6 października 2022 w sprawie kryteriów wymaganych do 

ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium Rektora ANSG, zarządza się, co następuje:   
 

§ 1 

 

   1.  Ustala się miesięczne kwoty wysokości Stypendium socjalnego przyjmując jego 

           dwustopniową skalę: 

 

1) 1600,00 zł miesięcznie (przy wysokości miesięcznego dochodu na osobę 

                                                    w rodzinie studenta od kwoty 00,00 – 600,00 zł.) 

 

2) 1400,00 zł Miesięcznie (przy wysokości miesięcznego dochodu na osobę 

                                                     w rodzinie studenta od kwoty 600,01 – 1050,00 zł.) 
 

2 Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości w kwocie max. 10% wyższej od 

stypendium socjalnego, o którym mowa w ust.1. 

 

                                                                         § 2   
 

1. Ustala się miesięczną kwotę stypendium Rektora (dla max. 10 %  studentów na danym 

kierunku studiów, którzy uzyskali największą ilość punktów rankingowych  

w kategoriach określonych w § 6 ust.1 Regulaminu świadczeń dla studentów ANSG, 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/2022 Rektora ANSG z dnia 1 października 2022 r., 

przyjmując jego dwustopniową skalę: 

 

        I –  stopnia w kwocie  2000,00 zł., przy skali ocen - 5,00 

 

        II - stopnia w kwocie 1800,00 zł., przy skali ocen 4,54 – 4,99 

 

                                                                         § 3 

 

1. Ustala się miesięczną kwotę  1000,00 zł - stypendium dla osób niepełnosprawnych.  
 

 

 



 

 

 

                                                                         § 4 

 

1. Ustala się maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi w kwocie 2000,00 zł., 

przyznawaną nie częściej jak 2 razy w roku akademickim, przy czym przyznanie 

zapomogi na podstawie danych (konkretnych) okoliczności faktycznych wyklucza 

możliwość ponownego przyznania zapomogi na podstawie tego samego stanu 

faktycznego. 

 

                                                                        § 5 

 

    Stosownie do postanowień art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie 

    wyższym i nauce, łączna miesięczna kwota stypendiów, o których w § 1 i 2, dla studenta nie 

    może być wyższa niż 38 % wynagrodzenia profesora, tj. 2435,80 zł 

 

                                                                       § 6 

 

    1. Wysokość kwot określonych w § 1–4, obowiązuje od 1 października 2022 r. do 

          końca lutego 2023 r. 

 

2. Wypłacanie stypendiów następować będzie do dnia 25 danego miesiąca w formie 

określonej przez studenta w składanym przez niego wniosku. 

 

3. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od uczelni tj. zmniejszenia transzy 

dotacji finansowej na stypendia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  lub 

zapowiadanych zmian w postanowieniach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, wysokość tych kwot określonych w § 1–4  może ulec zmianie. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie  wchodzi w   życie z  dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykonano w 1 egz. .- Rektorat 

 Dok. wykonał: Stefan SUSKA  - Dyr..Biura  Organizacyjno. -Prawnego 

                           Ewa  KAŁUŻA – Sekcja Kadr  i Spraw Socjalnych 

                           Dorota  KOZIEŁ - Kwestura                          


