
 
 

 

Zarządzenie nr 48/2021 
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 19 listopada 2021 roku 
 
w sprawie: wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się  
o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022, progów dochodu i wysokości 
stypendium socjalnego w poszczególnych progach, w tym wysokość zwiększenia stypendium 
socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, 
wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia 
niepełnosprawności, maksymalnej wysokości zapomogi 
 
Działając na podstawie §4 ust.6 pkt 1) Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk 
Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w zw. z art.95 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668),  
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego zarządzam, co następuje: 
 

§1 
Graniczna maksymalna miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta 
uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 stanowi 
kwota 1051,70 zł. 
 

§2 
Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu: 

a) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki; 
b) zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim 

lub w obiekcie innym niż dom studencki, bez względu na liczbę osób w rodzinie 
studenta; 

c) innego szczególnie uzasadnionego przypadku niż określone w lit. a) i b). stanowi kwota 
300 zł. 
 

§3 
Progi dochodu i wysokość stypendium socjalnego w poszczególnych progach w roku 
akademickim 2021/2022: 
 

Miesięczny dochód netto na jedną osobę  
w rodzinie studenta 

Wysokość stypendium 

do 400,00 zł 
400,01 – 600,00 zł 
600,01 – 800,00 zł 

800,01 – 1051,70 zł 

750,00 zł 
550,00 zł 
450,00 zł 
400,00 zł 

 



 
 

 

§4 
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, poniżej której student zobowiązany jest do 
dostarczenia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 
studenta i jego rodziny ustala się na kwotę 528 zł. 
 

§5 
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia 
niepełnosprawności wynosi: 
stopień znaczny – 1.050,00 zł, 
stopień umiarkowany  – 850,00 zł, 
stopień lekki – 750,00 zł. 

 
§6 

Maksymalna wysokość zapomogi w roku akademickim 2021/2022 wynosi 2.500 zł. 
 

§7 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przy czym kryteria stypendium,  
o którym mowa w §1 obejmują stypendia począwszy od dnia 1 października 2021 r.  
 

 

 

Rektor AST 
/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
Dziekanat AST Kraków, Wrocław i Bytom 
Kwestura AST Kraków, Wrocław i Bytom 
Samorząd Studencki AST Kraków, Wrocław i Bytom 
a/a 


