
 

DZK.4550.1.2023 

 

 
 

Zarządzenie nr 1/2023 
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 9 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie: ustalenia maksymalnej miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne 

 

Działając na podstawie §4 ust.6 pkt 1) Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk 

Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz art.87 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2022, poz.527 z późn. zm) w zw. 

Z  art.20 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi 

niektórych umów (Dz.U. 2022, poz.2754), w zarządzam, co następuje: 

 

§1 

W porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustalam maksymalną 

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się 

o  stypendium socjalne w wysokości 1294,40 zł. 

 

§ 2 

Wysokość dochodu, o którym mowa w §1 obowiązuje w roku akademickim 2022/2023 

począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor AST 

prof. dr hab. Dorota Segda 
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