
Rb-D.0201-1-45/15 
 

Strona 1 z 1 

ZARZĄDZENIE Nr 45/2015 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 4 listopada 2015 r. 

w sprawie zasad przyznawania studentom i doktorantom AGH  
jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  zarządzam,  co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam w życie zasady przyznawania studentom i doktorantom AGH jednorazowego 
stypendium z tytułu posiadania dziecka stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 
 

R E K T O R  

 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 
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Zasady przyznawania studentom i doktorantom AGH 

jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka 

 

§ 1 

Jednorazowe stypendia z tytułu posiadania dziecka są finansowane z Własnego Funduszu 
Stypendialnego AGH na podstawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego AGH 
przyjętego przez Senat AGH (uchwała nr 49/2014 z późn. zm.)  

§ 2 

1. O jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka może się ubiegać student studiów 
pierwszego i drugiego stopnia, odbywanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej,  
a także uczestnik studiów doktoranckich AGH, o ile posiada dziecko, które w dniu 
złożenia wniosku nie ukończyło 6 lat. Na każde dziecko stypendium można otrzymać 
tylko  
jeden raz. 

2. Ubiegający się o przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka 
student studiów pierwszego stopnia w chwili złożenia wniosku nie może mieć ukończone 
24 lata. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia wiek ten wynosi 26 lat,  
a w przypadku uczestników studiów doktoranckich 30 lat. 

3. Jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka może być przyznane i wypłacone 
osobie uprawnionej wyłącznie raz w toku studiów w AGH. Obejmuje to studia pierwszego  
 drugiego stopnia oraz studia doktoranckie, a także studia na drugim i każdym kolejnym 
kierunku.  

4. Jeżeli każde z rodziców dziecka jest studentem lub doktorantem AGH, tylko jedno z nich 
może złożyć wniosek i otrzymać jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka. 

§ 3 

1. Jednorazowe stypendia z tytułu posiadania dziecka przyznawane i wypłacane są na 
wniosek studenta lub doktoranta. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia 
dziecka. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 osoba uprawniona składa na macierzystym Wydziale,  
a w przypadku studiów międzywydziałowych bezpośrednio w Dziale Spraw Studenckich,  
w terminie do 25 listopada. W przypadku, gdy dziecko urodzi się po tym terminie, 
wniosek można złożyć w każdym czasie. 

3. Jeżeli osoba uprawniona odbywa studia na kilku Wydziałach może złożyć wniosek  
o przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka wyłącznie na 
jednym Wydziale, załączając do wniosku oświadczenie o niepobieraniu i nieubieganiu się  
o świadczenie na innym Wydziale. 

§ 4 

1. Wysokość jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka wynosi 1.000,00 zł 
(jeden tysiąc złotych) i jest niezależna od wysokości dochodu w rodzinie i uzyskiwanej 
przez studenta lub doktoranta pomocy materialnej w AGH. 

2. Wypłata świadczenia z tytułu posiadania dziecka następuje na wskazane we wniosku 
konto bankowe osoby uprawnionej w terminie do 10 grudnia.  

3. Przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka wyklucza możliwość 
otrzymania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 

	


