
Zarządzenie Nr 1704/2022/2023 

Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 28 listopada 2022 roku 
  
w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów ATH w roku 

akademickim 2022/2023 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2022r., poz. 574 ze zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2022r. poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 333), Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej wprowadzonego Zarządzeniem nr 1679/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 26 lipca 2022r. w porozumieniu z Samorządem 

Studenckim  

 
Zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium socjalne wynosi: 1051,70 zł. 

§ 2 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego, 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego w treści obwieszczenia 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022r. Zgodnie z obwieszczeniem 

przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 

wynosił w 2021r. 3288,00 zł (jest to dochód roczny). Kwota 3288,00 zł. jest składnikiem 

wyliczenia dochodu na podstawie którego ustala się kwotę stypendium socjalnego. 

§ 3 

Wysokość świadczeń  

1. Wysokość stypendium socjalnego w przedziałach dochodowych: 

 dochód od 0,00 – 800,00 zł stypendium socjalne wynosi: 1100,00 zł; 

 dochód powyżej 800,00 – 1051,70 zł stypendium socjalne wynosi: 900,00 zł. 

2. Zwiększenie stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionym przypadku wynosi: 500,00 zł. 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi: 

 I grupa (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) 1800,00 zł; 

 II grupa (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 800,00 zł; 

 III grupa (orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności): 500,00 zł. 

 

 



4. Stypendium rektora wynosi: 800,00 zł (dotyczy studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych 

studiów magisterskich).  

W przypadku studentów pierwszego roku studiów II stopnia, ubiegających się o przyznanie 

stypendium rektora od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023, stypendium jest 

przyznawane na rok akademicki i wypłacane przez okres do 9 miesięcy. W przypadku 

przyznania stypendium rektora od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023, czas 

pobierania stypendium obejmuje okres od dnia 1 marca 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r., oraz 

okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 28 lutego 2024r. Wysokość stypendium wypłacana 

w powyżej wskazanym okresie wynosi 800 zł miesięcznie. 

§ 4 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia moc prawną traci Zarządzenie  

Nr 1588/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 29 listopada  

2021 roku. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej 

 

 

dr hab. inż. Jacek Nowakowski, Prof. ATH 

___________________________________________________________________    
Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych 


