
Informacja o zapomodze na rok akademicki 2021/2022

Zapomoga 

na rok akademicki 2021/2022 

Doktorant, ubiegający się o przyznanie zapomogi, zobowiązany jest złożyć wypełniony i podpisany 
wniosek o przyznanie zapomogi wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

W przypadku, gdy doktorant nie może dostarczyć osobiście wniosku o przyznanie zapomogi, 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). 

Doktorant może złożyć wniosek o przyznanie zapomogi po upływie ww. terminu, 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.  

Zapomoga może być przyznana doktorantowi nie częściej niż 2 razy w roku akademickim 2021/2022. 

Wysokość zapomogi zostanie podana do wiadomości w listopadzie.  

Pierwsza wypłata zapomogi odbędzie się 26 listopada 2021 r., zgodnie z harmonogramem wypłat 
świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022.
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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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