
  
Zarządzenie Nr 13/2023 

Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2022 w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: 

stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego,  

stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora  

w roku akademickim 2022/2023. 

 
 Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym  

do obsługi niektórych umów (Dz. U z 2022 r., poz. 2754), w związku z art. 92 ust. 1 i 3 i art. 95  ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.)  

oraz na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych  

w Tarnowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 99/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie 

w Tarnowie z dnia 30 września 2022 r., w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studentów 

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 
W Zarządzeniu Nr 110/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie w sprawie ustalenia miesięcznej 

wysokości: stypendium socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023, wprowadza się następujące zmiany: 

 

W § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:  

 
1) „Stypendium socjalne:  

 

- 1000 zł - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1294 zł miesięcznie 

- 1200 zł - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł miesięcznie 

- 1400 zł - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 500 zł miesięcznie 

- 1600 zł - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 200 zł miesięcznie 

 

2) kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania studentów  

      studiów stacjonarnych w domu studenckim: 

 

- 370 zł  - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1294 zł miesięcznie  

 
 

3) kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania studentów 

      studiów stacjonarnych w innym obiekcie niż dom studencki: 
 

-     300 zł  - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1294 zł miesięcznie 

 

4) kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania studentów  

       studiów niestacjonarnych w domu studenckim: 

 

-     200 zł  - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1294 zł miesięcznie 

 

5) kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania studentów  

      studiów niestacjonarnych w innym obiekcie niż dom studencki: 

 

-    180 zł  - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1294 zł miesięcznie 

 

6)  kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu sieroctwa zupełnego studentów  

      studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych: 

 

-    700 zł  - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1294 zł miesięcznie 

 



7) kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu półsieroctwa studentów  

    studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych: 

 

-    500 zł  - dla studentów, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1294 zł miesięcznie”. 

 

 

§ 2. 
 

 
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 110/2022 w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości: stypendium 

socjalnego, kwot zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

Rektora w roku akademickim 2022/2023, nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

 
 

 

 

 
   Derya Arslan     dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni 

                            Przewodnicząca       Rektor ANS w Tarnowie  

          Rady Uczelnianej Samorządu Studentów 

 

  

          

         

                            

                     


