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ZARZĄDZENIE Nr 46/2017 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia  
1 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„finansowanie stypendiów socjalnych, zapomóg i stypendiów rektora dla najlepszych 

studentów (nie mniej niż 67% otrzymanych środków, przy czym na stypendia rektora dla 

najlepszych studentów nie można przeznaczyć więcej niż 60% środków przeznaczonych 

łącznie na świadczenia wymienione w niniejszym punkcie)”; 

 

2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do decyzji wydawanych w sprawach pomocy materialnej stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej 

KPA oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.”; 

 

3) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a następującej treści: 

„W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania studentowi przysługuje prawo do 

zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dziekanowi oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, 

a skarga do sądu administracyjnego od niej nie przysługuje.”; 

 

4) w § 7 ust. 3 wykreśla się wyrazy „w pierwszej instancji”; 

 

5) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Od decyzji Rektora w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów odwołanie nie 

przysługuje, jednakże student niezadowolony z decyzji może w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania złożyć za pośrednictwem Dziekana wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzję wydaje z upoważnienia Rektora 

Prorektor właściwy do spraw Studenckich. Decyzja Rektora jest ostateczna.”; 

 

6) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy student,  

w drodze oświadczenia składanego Rektorowi, może zrzec się tego prawa. Z dniem 

doręczenia Rektorowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a skarga do sądu 

administracyjnego od niej nie przysługuje. Zamiast wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

student może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę 

wnosi się za pośrednictwem Rektora w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.”; 

 

7) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Od ostatecznych decyzji Rektora, o których mowa w ust. 2 i 4, służy prawo wniesienia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę wnosi się  

za pośrednictwem Rektora w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.”; 
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8) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia 

w dziekanacie, w terminie określonym w § 11 ust. 6, wniosku wg załącznika  

nr 1, wraz z kompletem dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), pozwalających ustalić 

jego aktualną sytuację materialną. Istnieje obowiązek rejestracji wniosku w wersji 

elektronicznej w Systemie Wirtualna Uczelnia, co jednak nie zwalnia studenta ubiegającego 

się o świadczenie pomocy materialnej z obowiązku złożenia wniosku i załączników w wersji 

papierowej.”; 

 

9) § 10 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających 

się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w ostatnim roku 

podatkowym, zawierające informacje odpowiednio o: 

1) roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, 

2) danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, 

3) formie opłacanego podatku, 

4) wysokości przychodu, 

5) stawce podatku, 

6) wysokości opłaconego podatku 

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zgodnie z § 4rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu  

i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466), zwanego dalej 

rozporządzeniem MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 r.”; 

 

10) § 10 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym 

niepodlegające opodatkowaniu, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. c) ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).”; 

 

11) w § 10 ust. 3 pkt 5 lit c) wykreśla się wyrazy: „według wzoru określonego w załączniku  

nr 6 do rozporządzenia MRPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r.”; 

 

12) § 10 ust. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne.”; 

 

13) w § 10 ust po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu: 

„W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu  

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie,  

w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego 

roku. ”;  

 

14) w § 10 ust. 33 pkt 1 dodaje się lit. d) w brzmieniu:  

„osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej”; 

 

15) w § 11 ust. 13 pkt 2 wykreśla się wyrazy: 

„ prawa do ”; 

 

16) w § 11 ust. 17 pkt 2 wykreśla się wyrazy: 

„ prawa do ”; 

17) po § 11 ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: 

„Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej 

http://lex.kwestura.agh.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1565852:part=a5u7(a):nr=5&full=1
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działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc 

od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy,  

lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.”; 

 

18) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady 

międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu 

ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty. Zainteresowani studenci 

winni każdorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 10 października danego roku złożyć  

w dziekanacie podanie do Rektora wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane 

osiągnięcia. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.”. 

       § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2017 r. 

 

 

 

 

 

     R E K T O R         Przewodniczący URSS 

 
 prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

 

 

 

 

 


