
POMOC MATERIALNA 
w roku akademickim 2017/2018 
 
Stypendium socjalne 
Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do 
otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł netto. Miesięczna wysokość stypendium 
socjalnego w zależności od dochodu wynosi od 250 zł do 1000 zł. Student studiów 
stacjonarnych może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu 
zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Kwota zwiększenia 
wynosi od 100 zł/mc do 200 zł/mc w zależności od dochodu. Stypendium socjalne 
przyznawane jest na semestr.   
 
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu  
o stopniu niepełnosprawności. Kwota stypendium specjalnego wynosi 650 zł/mc dla studenta 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 550 zł/mc ze stopniem umiarkowanym oraz 450 
zł/mc ze stopniem lekkim.  
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
Stypendium przyznawane jest dla studentów co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia 
na rok akademicki za odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, 
osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Stypendium rektora dla 
najlepszych studentów może otrzymywać maksymalnie 10% ogólnej liczby studentów AGH  
z każdego kierunku studiów. Miesięczna wysokość stypendium Rektora wynosi od 450 zł do 

1000 zł.  Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki.   
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku - olimpijczyków 
Stypendium rektora przysługuje również studentom I roku – laureatom lub finalistom 
olimpiad przedmiotowych. Laureaci olimpiady przedmiotowej otrzymali stypendium  
w wysokości 400 zł/mc a finaliści 300zł/mc. 
Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki. 
 
Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego oraz rektora wynosi 2200 zł. 
 
Zapomoga 
Zapomogę losową może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną, 
w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia 

sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. 
Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 1000 zł. 
 
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce, 
posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. O przyznanie 
stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów 

pierwszego stopnia. Stypendium jest wypłacane jednorazowo. Wysokość stypendium 
ministra wynosiła 15 000 zł. 
 
Powyższe świadczenia (poza stypendium ministra) przyznawane i wypłacane są na podstawie 
Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w: 
1. Dziekanatach Wydziałów 
2. Dziale  Spraw  Studenckich,  paw. C – 1  pok.  111,  tel.  12 6173266  12 6173532, 
    dss@agh.edu.pl 
 

Zapraszamy na naszego Facebooka! fb.com/DSS.AGH 

https://www.facebook.com/DSS.AGH/

