
Zarządzenie Nr 1281/2018/2019 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 21 marca 2019 roku 
  
w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów  

i doktorantów ATH w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

 
 

Działając na podstawie ustawy z dnia podstawie art. 270 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1669) w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183ze zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, ze zm.),  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu 

Studenckiego i Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów: 

 

 
Zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do ubiegania się o stypendium 

socjalne dla  studentów i doktorantów wynosi: 1020,00 zł. 

 

§ 2 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara 

przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3399,00 zł. (jest to dochód roczny). 

 

§ 3 

Stypendia dla studentów i doktorantów 

 

1. Najniższe stypendium socjalne wynosi:  200,00 zł. 

 

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student/doktorant studiów 

stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca 

stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał 

studiowanie, również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

studenta/doktoranta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. Wysokość 

zwiększenia stypendium uzależniona jest od dochodu i wynosi dla studentów/doktorantów: 

 zakwaterowanych w Domu Studenckim ATH przy dochodzie od 0,00 zł – 686,40zł  

- 440,00 zł; 

 zakwaterowanych w Domu Studenckim ATH przy dochodzie powyżej 686,40zł  

- do 1020,00zł -  410,00 zł; 

 zakwaterowanych w innym obiekcie niż Dom Studencki ATH przy dochodzie  

od 0,00 zł – 686,40zł - 390,00 zł; 



 zakwaterowanych w innym obiekcie niż Dom Studencki ATH przy dochodzie 

powyżej 686,40zł - do 1020,00zł -  360,00 zł. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, uzależnione jest od stopnia 

niepełnosprawności i wynosi: 

 I grupa (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności): 1600,00 zł; 

 II grupa (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 600,00 zł; 

 III grupa (orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności): 300,00 zł. 

 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi: 700,00 zł. 

 

5. Stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi: 1300,00 zł. W przypadku, gdy doktorant 

będzie uprawniony jednocześnie do stypendium socjalnego i zwiększenia stypendium 

socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom 

studencki oraz do stypendium dla najlepszych doktorantów, wówczas stypendium dla 

najlepszych doktorantów zostanie odpowiednio obniżone, aby nie przekroczyć łącznie 

kwoty 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach  

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  

 

§ 4 

Kwota stypendium socjalnego jest zaokrąglana do pełnych złotych. Zaokrąglanie to polega na 

tym, że końcówka kwoty wynosząca mniej niż 50 groszy jest pomijana, a końcówkę kwoty 

wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

 

§ 5 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia moc prawną traci Zarządzenie  

Nr 1256/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 października 

2018r.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

Prof. dr hab. Jarosław Janicki 

 
 

 

 
 
_____________________________________________________________________ 

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych 

 


