
Informacja o stypendium socjalnym (socjalnym w zwiększonej wysokości) na rok akademicki 2021/2022

Stypendium socjalne  

(socjalne w zwiększonej wysokości) 

na rok akademicki 2021/2022 

Doktorant, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) 
na rok akademicki 2021/2022, zobowiązany jest złożyć wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie 
stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) wraz ze wszystkimi wymaganymi 
dokumentami (zgodnie z wykazem dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta - 
załącznik nr 7 do Regulaminu). 

W przypadku, gdy doktorant nie może dostarczyć osobiście wniosku o przyznanie stypendium, może 
go przesłać listownie (z dopiskiem Stypendium) na adres:  

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 

ul. Wojska Polskiego 121 

91–726 Łódź 

 

Miejsce składania wniosków: 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

ul. Wojska Polskiego 121, Łódź 

Dział Nauczania, pokój 310, III Piętro 

e – mail: stypendia@asp.lodz.pl 

Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –12:00; 13:00 –14:30 

Przerwa: 12:00 –13:00 

Wnioski należy składać od 6 października 2021 r. do 21 października 2021 r.(dni robocze) 

Aby złożyć wniosek w tym terminie, doktorant zobowiązany jest wpisać się na listę terminów 
składania wniosków. Lista znajduje się w pokoju 310. 

Doktorant może złożyć pisemny wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego                              
w zwiększonej wysokości) po upływie terminu ww. nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 
roku, jednakże przyznanie świadczenia uzależnione jest od dysponowania przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odpowiednich środków finansowych funduszu 
stypendialnego, a stypendium przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek został 
złożony do dnia 31 lipca 2022 roku. 

Wysokości stawek stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) zostaną podane do 
wiadomości w listopadzie. 
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Informacja o stypendium socjalnym (socjalnym w zwiększonej wysokości) na rok akademicki 2021/2022

Pierwsza wypłata stypendium odbędzie się 26 listopada 2021 r. za listopad i październik, zgodnie           
z harmonogramem wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne                           
w zwiększonej wysokości, gdy spełnia jeden z poniższych warunków:  

1) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. 
rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 
bez względu na wiek  

2) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej  

3) jest doktorantem studiów stacjonarnych i mieszka w domu studenckim lub w innym obiekcie, 
ponieważ codzienny dojazd z jego miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby albo 
w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie - należy dołączyć wypełnione i podpisane 
oświadczenie o zamieszkaniu w Łodzi - wzór nr 3. 

Doktorant, ubiegając się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, może 
wskazać inne niż ww. uzasadnione szczególne przypadki. 

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta w roku podatkowym 2020, uprawniająca do 
ubiegania się w roku akademickim 2021/2022 o stypendium socjalne/ socjalne w zwiększonej 
wysokości nie może być wyższa niż kwota 1 000 zł.  

Uwaga!!! 

Doktorant, którego dochód netto na 1 osobę w rodzinie za 2020 rok jest mniejszy bądź równy 528 zł, 
zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o stypendium socjalne (socjalne w zwiększonej 
wysokości) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej i dochodowej 
doktoranta i jego rodziny.  

Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego doktorantowi, którego miesięczny 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie 
stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej                            
i majątkowej swojej i rodziny.  

Komisja stypendialna może przyznać doktorantowi stypendium, jeżeli przyczyny niedołączenia do 
wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 
dochodowej i majątkowej doktoranta i rodziny doktoranta były uzasadnione oraz doktorant 
udokumentował źródła utrzymania rodziny.  

W takim przypadku doktorant składa oświadczenie wg wzoru nr 8 do załącznika nr 7 – oświadczenie           
o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i rodziny studenta wraz z dokumentami, 
poświadczającymi źródła utrzymania rodziny. 
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