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Kompetencje i zasady funkcjonowania  
Rady Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica 

§ 1 

1. Rada jest organem doradczym Rektora AGH w sprawach dotyczących Funduszu 
Stypendialnego im. Stanisława Staszica, zwanego dalej Funduszem.  

2. Kompetencje Rady obejmują: 
1) sporządzanie planów działania, w tym prognozowanie liczby stypendiów w kolejnych latach 

budżetowych, zgodnie z realizowaną polityką przyjęć na studia, 
2) coroczne wnioskowanie do Rektora o niezbędne środki finansowe, jakie winny być 

przekazane Funduszowi w następnym roku budżetowym dla realizacji przyjętej polityki 
przyznawania stypendiów, 

3) wnioskowanie do Rektora o wskazanie liczby i wysokości przyznawanych w każdym roku 
stypendiów, na podstawie sumarycznych środków będących w dyspozycji Funduszu  
(tj. środków finansowych przyznanych na dany rok decyzją Rektora i środków 
niewykorzystanych z lat wcześniejszych), 

4) sporządzanie dla Rektora w okresach dwuletnich sprawozdań z wykorzystania środków 
finansowych przekazanych Funduszowi w tym okresie, 

5) składanie Senatowi AGH sprawozdań z działalności Funduszu, 
6) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Funduszu, 
7) wnioskowanie do Rektora o likwidację Funduszu. 

3. Ponadto do obowiązków Rady należy: 
1) uchwalanie Regulaminu przyznawania stypendiów (który następnie wymaga zatwierdzenia 

przez Rektora i publikacji w formie Zarządzenia), 
2) wyłanianie stypendystów w drodze kwalifikacji, 
3) wnioskowanie do Rektora o przyznanie stypendium, 
4) weryfikacja z końcem semestru zimowego uprawnienia do pobierania stypendium  

w semestrze letnim na podstawie osiągnięć w nauce, 
5) wnioskowanie do Rektora o cofnięcie stypendium, 
6) sporządzanie i aktualizacja listy krajów, z których obywatele mogą ubiegać się  

o stypendium. 

§ 2 

1. Rada podejmuje uchwały podczas posiedzeń. 
2. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz 

Sekretarza. 
3. W posiedzeniach Rady musi uczestniczyć co najmniej 4 członków, w tym Przewodniczący lub 

Sekretarz.  
4. Regulamin przyznawania stypendiów oraz wszelkie jego zmiany uchwala Rada w obecności 

wszystkich członków.  
5. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek 

(lub reprezentujący go pełnomocnik) dysponuje jednym głosem. 
6. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności 

głos Sekretarza. 
7. Wszystkie posiedzenia są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz, a podpisuje 

Przewodniczący. Jeżeli posiedzeniu przewodniczy Sekretarz, protokół sporządza wyznaczony 
przez niego członek Rady, a podpisuje Sekretarz. 

§ 3 

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady, przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia, 
przedstawia porządek dzienny, wykonuje uchwały Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz. 
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2. Sekretarz protokołuje przebieg posiedzenia Rady, opracowuje dokumenty i prowadzi 
korespondencję. W razie nieobecności przewodniczącego, sekretarz pełni także inne jego 
obowiązki, określone w niniejszym załączniku do Zarządzenia.  

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy. W miarę potrzeb, o zwołanie 
posiedzenia mogą wnioskować także członkowie Rady. Przewodniczący zawiadamia członków 
Rady nie później niż na tydzień przed planowanym posiedzeniem.  

4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego. Osoby te mają prawo zabierać głos w czasie posiedzeń, lecz nie mają 
prawa uczestniczyć w podejmowaniu uchwał.  

 

 

 

 

 


