
DN.4640.2.2022 

 
Zarządzenie nr 3/2023 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
z dnia 11 stycznia 2023 r. 

 
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie podziału dotacji ze 
środków na świadczenia dla studentów, ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta 
uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 

 
Na podstawie art. 87 ust. 2, art. 414 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) w związku z § 2 ust. 
2-4, § 6, § 7 i § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, 
wprowadzonego zarządzeniem nr 69 Rektora ASP z dnia 30 września 2019 roku (z późn. zm.) oraz w 
związku z art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi 
niektórych umów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2754) w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu 
Studenckiego, zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

1. W zarządzeniu nr 52/2022 Rektora ASP w sprawie podziału dotacji ze środków na świadczenia dla 
studentów, ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do 
ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: 

„1. Maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium socjalne wynosi: 1294,40 zł.  
2. Ustalam wysokość progów dochodu netto uprawniającego studenta do otrzymania 
stypendium socjalnego: 
1) I próg dochodu:  do 800,00 zł/os. w rodzinie studenta, 
2) II próg dochodu:  od 800,01 zł do 1294,40 zł/os. w rodzinie studenta.” 

2) Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy łączna miesięczna kwota stypendiów, o których mowa 
w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 3, dla studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora, 
tj. 2.739,80 zł. 

2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2023 r. 

 

Uzgodniono z Samorządem Studenckim ASP 
 
 

/ - / prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk 

Rektor 


