
Załącznik Nr 5 do Protokołu 

Uchwała Nr 2  
Uczelnianej Komisji Stypendialnej 

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie 
z dnia 19.10.2022 r. 

 
Na podstawie § 14 ust. 8 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk 

Stosowanych, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2022 Rektora Akademii Nauk 
Stosowanych w Tarnowie z dnia 30 września 2022 r. uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustalając wysokość zapomogi Uczelniana Komisja Stypendialna bada dokumenty 
potwierdzające wystąpienie zdarzenia, będącego przyczyną trudnej sytuacji życiowej.   
 

 
§ 2 

 

Proponuje się następujące przedziały kwot zapomóg w roku akademickim 2022/2023  
dla poszczególnych zdarzeń w zależności od sytuacji materialnej rodziny: 
 

 
1) Śmierć najbliższego członka rodziny:      od  1200 zł  do 2400 zł 
2) Śmierć drugiego rodzica studenta:                           od  1800 zł  do 3000 zł 
3) Urodzenie dziecka       od  1200 zł  do 2400 zł 
4) Nieszczęśliwego wypadku: 

a) studenta        od  1000 zł  do 2400 zł 
b) członka rodziny       od    500 zł  do 1200 zł 

5) Udokumentowana choroba studenta: 
a) ciężka choroba:                           od  1200 zł do 3000 zł 
b) umiarkowana choroba:                 od  1000 zł do 2200 zł 
c) łagodna choroba:                 od    600 zł do 1400 zł 

6) Udokumentowana choroba najbliższego członka rodziny studenta: 
a)   ciężka choroba:        od  1000 zł do 2400 zł 
b)   umiarkowana choroba:       od  800 zł   do 1400 zł 
c)   łagodna choroba:                   od  500 zł   do 1000 zł   

7) Udokumentowane przez właściwe Służby Alarmowe (Policja,  
   Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Pogotowie Energetyczne,  
   Pogotowie Gazowe, Straż Miejska, Gminny Ośrodek Pomocy  
   Społecznej itp.) zdarzenia losowe, które dotknęły studenta lub  

  najbliższych członków jego rodziny (w zależności od stopnia  
  stwierdzonych strat):                               od  400 zł do 3500 zł 

8)   Nagłe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny studenta    od  300 zł do 2500 zł 
 
 

§ 3 
 

Uczelniana Komisja Stypendialna w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać 
zapomogę w wyższej kwocie. 
 

§ 4 
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 października 2022 r.  

Przewodniczący 
Uczelnianej Komisji Stypendialnej  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
 

dr Grzegorz Cebrat 
 


