
K O M U N I K A T nr  4 

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

na semestr letni. 

 

1. Informujemy, że w dniu 04 marca odbyło się posiedzenie Uczelnianej Komisji 

Stypendialnej, która rozpatrzyła i przyznała: 

- stypendia socjalne oraz stypendia dla niepełnosprawnych oraz jednorazowe  

    zapomogi na semestr letni roku akademickiego 2022/2023, tym studentom, 

    którzy złożyli stosowne wnioski do dnia 04  marca 2023 r. 

-  stypendia socjalne oraz stypendia dla niepełnosprawnych oraz stypendia rektora na 

     semestr letni  roku akademickiego 2022/2023, tym studentom, którzy złożyli 

     stosowne wnioski do dnia 25 października 2022 r. i otrzymali w/w stypendia 

     w semestrze zimowym. 

 

2. Na przyznane stypendia i zapomogi o których mowa w pkt. 1 zostały wystawione 

imienne decyzje na każdego studenta i dany rodzaj przyznanej pomocy finansowej. 

 

3. Decyzje o których mowa w pkt.2 : 

 

a) dla studentów filii ANSG będą rozsyłane pocztą. 

b) studenci studiujący w siedzibie Uczelni w Ostrowcu Świętokrzyskim, decyzje 

odbierają osobiście w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych ANSG  budynek C 

pok. nr 2, lub w soboty w Sekcji Księgowo-Kasowej pok. nr 1 w trakcie 

zjazdów swoich kierunków. 

 

4. Wysokość miesięcznych kwot na stypendium socjalne, stypendium dla 

niepełnosprawnych i wysokość jednorazowej zapomogi w semestrze letnim roku 

akademickiego 2022/2023 określona została w zarządzeniu nr 6/2023 Rektora ANSG 

z dnia 02 marca 2023 r., natomiast wysokość stypendium rektora w zarządzeniu nr 

53/2022 Rektora ANSG z dnia 3 listopada 2022 r. Treść w/w zarządzeń 

udostępniona jest na stronie podmiotowej uczelni www.goluchowski.edu.pl,  

w zakładce: 

 Studenci i Słuchacze  

 Stypendia  

 tabela Regulaminy i zarządzenia  
 

 

U W A G A !!! 
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,  

student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczelnię  
o wystąpieniu okoliczności powodujących utratę prawa do przyznanego mu świadczenia. 

 

                                                                                        Za  Komisje stypendialną ANSG 

                                                                                Przewodniczący UKSt. mgr Stefan SUSKA 

 
 

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

