
R e g u l a m i n
Własnego Funduszu Stypendialnego AGH

§ 1 

Własny  Fundusz  Stypendialny  Akademii  Górniczo-Hutniczej  im.  Stanisława  Staszica  w
Krakowie,  zwany  dalej  WFS  AGH,  jest  przeznaczony  na  stypendia  dla  studentów  i
doktorantów  AGH,  przyznawane  i  wypłacane  na  zasadach  określonych  w  niniejszym
Regulaminie.

§ 2 

1. WFS tworzy się  ze  środków własnych Uczelni  niepochodzących z  budżetu  państwa i
budżetu samorządu terytorialnego.

2. WFS AGH jest finansowany z następujących źródeł:

1) z odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej;

2) ze  środków własnych  jednostek  organizacyjnych  Uczelni  (pozostałe  przychody
działalności dydaktycznej);

3) z wpłat osób fizycznych i prawnych.

3. Odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie
może być większy niż 20% planowanego zysku netto Uczelni na dany rok, przy czym w
przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się w wysokości
proporcjonalnie  zmniejszonej,  a  w  przypadku  osiągnięcia  zysku  większego  niż
planowany, odpis ustala się w wielkości planowanej.

4. Kwotę nie mniejszą niż 20% odpisu z WFS przeznacza się na Fundusz Stypendialny im.
St. Staszica.

       

§ 3 

1. Ze środków WFS AGH finansowane są stypendia, o których mowa w § 4, przyznawane
studentom i doktorantom AGH przez Rektora lub upoważnionego Prorektora.

2. Stypendia,  o  których  mowa  w  ust.  1,  przyznaje  się  na  pisemny  wniosek
zainteresowanego, zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału lub z inicjatywy
własnej Rektora lub upoważnionego Prorektora.

3. Stypendium z WFS AGH może mieć charakter jednorazowego świadczenia lub może być
wypłacane co miesiąc, przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

4. Rektor lub upoważniony Prorektor określa wysokość stypendium i okres na jaki zostaje
przyznane. 

  

§ 4 

1. Stypendia z WFS AGH mogą być przyznawane:
1) studentom  i  doktorantom  w  formie  dofinansowania  wyjazdów  zagranicznych,

odbywanych  w  związku  z  tokiem  studiów  (np.  udział  w  wymianie  studenckiej,
naukowej, w programie naukowym lub w niepłatnej praktyce); 

2) laureatom sesji naukowych z okazji Dnia Górnika lub Dnia Hutnika;
3) zawodnikom  będącym  członkami  drużyn  sportowych  reprezentujących  AGH,

biorących udział w rozgrywkach co najmniej II ligi (wg klasyfikacji stosowanej przez
organizatorów);

4) studentom  i  doktorantom  za  osiągnięcia  sportowe,  artystyczne  lub  naukowe,
uzyskane przez nich indywidualnie;



5) studentom i  doktorantom szczególnie aktywnie działającym na rzecz promowania
Uczelni (np. podczas Dni Otwartych, Festiwalu Nauki, Targów Edukacyjnych, Olimpiad
itp.);

6) studentom  i  doktorantom  wykazującym  szczególną  aktywność  lub  mającym
szczególne osiągnięcia w pracy w ramach uczelnianych organizacji studenckich lub
uczelnianych organizacji doktorantów. 

2. Ze środków z WFS, niezależenie od pomocy otrzymywanej ze środków Funduszu Pomocy
Materialnej, mogą być przyznawane:

1) stypendia  dla  studentów  i  doktorantów  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji
materialnej, którzy w szczególności:

a) są pełnymi sierotami, wychowankami domów dziecka lub rodzin zastępczych;

b) są ofiarami klęsk żywiołowych;

c) są  osobami  niepełnosprawnymi,  wymagającymi  kosztownej  rehabilitacji  lub
zakupu drogiego sprzętu, protez lub leków;

d) są osobami ciężko lub przewlekle chorymi.

2) świadczenia prorodzinne dla studentów i doktorantów.

3) stypendia  dla  studentów  i  doktorantów,  którym  z  tytułu  wysokiej  średniej  ocen
przysługuje  uprawnienie  do  otrzymywania  stypendium  Rektora  dla  najlepszych
studentów, jednakże znajdują  się  wśród kilku osób posiadających dokładnie taką
samą średnią i nie wszystkie z nich mieszczą się w ustalonej dla kierunku studiów
puli świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej. 

3. Z WFS są wypłacane stypendia dla studentów i doktorantów, pochodzące ze środków
przekazanych na ten cel przez osoby trzecie, po spełnieniu kryteriów określonych przez
te osoby (fundatorów stypendiów).

4. Ze  środków  WFS  są  finansowane  świadczenia  wypłacane  stypendystom  Funduszu
Stypendialnego  im.  St.  Staszica  oraz  Funduszu  Stypendialnego  „Absolwenci
Studentom”.

5. Zasady przyznawania stypendium z funduszy, o których mowa w ustępie 4 określają
odpowiednie regulaminy.

6. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mogą być przyznawane stypendia
dla studentów i doktorantów zagranicznych.  

§ 5 

1. Student  lub  doktorant  ubiegający  się  o  stypendium  z  WFS  winien  każdorazowo,  w
zależności od okoliczności:
1) przedstawić  pełną  informację  dotyczącą  kosztów  związanych  z  wyjazdem,  w

przypadku ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
2) udokumentować osiągnięcia, o których mowa w ust. 4 ust. 1 pkt 4; 
3) przedstawić  w  sposób  wyczerpujący  swoją  sytuację  materialną,  w  przypadku

ubiegania się o stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.
2. Rektor  może  wstrzymać  wypłatę  przyznanego  stypendium  lub  cofnąć  decyzję  o

przyznaniu stypendium w przypadku:
1) skreślenia stypendiobiorcy z listy studentów lub doktorantów;
2) naruszenia dobrego imienia AGH;
3) prezentowania postawy niegodnej studenta lub doktoranta.

§ 6 

1. Obsługę formalną i finansową WFS prowadzi Dział Spraw Studenckich. 
2. Wypłata przyznanych stypendiów z WFS AGH następować będzie na rachunki bankowe

wskazane przez studentów lub doktorantów.


