Zarządzenie Nr 1450/2020/2021
Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej
z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie świadczeń wypłacanych z Funduszu Stypendialnego dla studentów i doktorantów
ATH w roku akademickim 2020/2021
Działając na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020r., poz. 85 ze zm.), art. 281 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1669), ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.),
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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 1441/2019/2020 Rektora Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem
Doktorantów
Zarządzam co następuje:
§1
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniająca do
ubiegania się o stypendium socjalne wynosi: 1050,00 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 23 września 2020r.
Zgodnie z obwieszczeniem przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019r. 3244,00 zł (jest to dochód roczny). Kwota
3244,00 zł. jest składnikiem wyliczenia dochodu na podstawie którego ustala się kwotę
stypendium socjalnego.
§3
Wysokość świadczeń
1. Najniższe stypendium socjalne wynosi 200,00 zł.
2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
1) z tytułu zakwaterowania w Domu Studenckim Uczelni wynosi: 590,00 zł;
2) z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż Dom Studencki Uczelni oraz w innych
szczególnie uzasadnionych przypadkach wynosi: 440,00 zł.
3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych 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 wynosi: 700,00 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 2020/2021, stypendium jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane
przez okres do 10 miesięcy. W przypadku przyznania stypendium rektora od semestru
letniego roku akademickiego 2020/2021, czas pobierania stypendium obejmuje okres
od dnia 1 marca 2021r. do dnia 31 lipca 2021r., oraz okres od dnia 1 października 2021 r.
do dnia 28 lutego 2022r. Wysokość stypendium wypłacana w powyżej wskazanym okresie
wynosi 700 zł miesięcznie.
5. Stypendium rektora wynosi: 1600,00 zł (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020). Ponadto, na podstawie art. 92 ust. 3
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zm.) łączna
miesięczna kwota stypendiów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 4 w/w ustawy nie
może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora. Zatem w przypadku gdy, doktorant
będzie uprawniony jednocześnie do stypendium socjalnego oraz zwiększenia stypendium
socjalnego i stypendium rektora, wówczas stypendium rektora zostanie odpowiednio
obniżone, aby nie przekroczyć łącznie miesięcznej kwoty stypendiów wynoszącej
38% wynagrodzenia profesora.
§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 1376/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 lutego 2020r.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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