
ZARZĄDZENIE  nr 1 /2023 

Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego                    

 z dnia  12 stycznia  2023 r.  

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          

           
          Działając na podstawie art.86, 87, 88,  91 i  art. 92 ust,.1 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.1  Regulaminu świadczeń dla studentów 

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

stosownie do postanowień art.20 ustawy z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do 

obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2022 r.poz.2754) oraz komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki 

z dnia 28 grudnia 2022 r., zarządza się, co następuje:   

 

§ 1 

 
1. Ustala się kwotę 1290,00 zł. netto, jako wysokość miesięcznego dochodu na osobę 

      w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w semestrze 

      letnim w  roku akademickim 2022/2023. 

 

2. Ustala się kwotę 600,00 zł. netto jako wysokość miesięcznego dochodu na osobę 

      w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze 

      letnim w  roku akademickim 2022/2023, pod warunkiem, że student dołączy do wniosku 

      o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 

      dochodowej i majątkowej swojej rodziny (wymóg wynikający z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia  

      20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 

 

                                                        § 2     
     

Kwoty pokazane w § 1, uprawniające do ubiegania się studenta o stypendium socjalne,  

stosownie do postanowień art. 87 ust. 2 i art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały ustalone w porozumieniu 

z samorządem studenckim ANSG. 

§ 3 

                                     Zarządzenie  wchodzi w życie z  dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 2 egz. 

 Egz. nr 1 i 2.- Rektorat 

 Dok. wyk.: Stefan SUSKA  - Dyrektor Działu Organizacyjno-Prawnego, 

                     Ewa  KAŁUŻA – Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych   

 


