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Zapomoga 

na rok akademicki 2020/2021 

Doktorant, ubiegający się o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/2021, zobowiązany jest 
przesłać listownie: 

1) wypełnioną i podpisaną dyspozycję „numer rachunku bankowego” - załącznik nr 5 do 
regulaminu 

2) wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie zapomogi wraz ze wszystkimi wymaganymi 
dokumentami 

na adres:  

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
 ul. Wojska Polskiego 121, 91–726 Łódź 
(z dopiskiem Stypendium)  

w terminie 19 października 2020 roku - 28 października 2020 roku. 

Wysokość zapomogi zostanie podana do wiadomości w listopadzie. 

Zapomoga dla doktoranta kształcącego się równocześnie na kilku kierunkach studiów 

1. Doktorant kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać 
zapomogę , tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

2. Zapomoga: 

1) przysługuje doktorantowi na studiach doktoranckich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
Okres ten oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy rozpoczęty miesiąc,                     
w którym wnioskodawca posiadał status doktoranta. 

2) nie przysługuje doktorantowi posiadającemu tytuł doktora. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 
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Zapomogę może otrzymać doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.  

Trudne sytuacje życiowe to wszystkie sytuacje życiowe, w których znalazł się doktorant, ujemnie 
oddziałujące na jego życie, zdrowie lub mienie albo powodujące zwiększenie jego potrzeb 
majątkowych, a w szczególności: 

1) śmierć najbliższego członka rodziny doktoranta (pierwszy stopień pokrewieństwa) 

2) poważna choroba doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień 
pokrewieństwa) 

3) nieszczęśliwy wypadek doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny (pierwszy stopień 
pokrewieństwa) 

4) klęski żywiołowe. 

Zapomoga może zostać przyznana wyłącznie na wniosek doktoranta, złożony wraz z dokumentacją 
potwierdzającą zaistniałą sytuację. 

Wniosek o zapomogę, złożony w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty zajścia zdarzenia 
losowego, pozostawia się bez rozpoznania. 
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