
Informacja dla kandydatów, którzy dokonali 

wpisu na I rok studiów w AGH  

i zamierzają się ubiegać o świadczenia  
w roku akademickim 2020/2021 

Kandydatów na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej Uczelni i będą 

chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2020/2021 prosimy o zapoznanie 
się z poniższymi informacjami: 

1. W roku akademickim 2020/21 wnioski o świadczenia należy dostarczyć do Uczelni 

za pomocą poczty tradycyjnej. Szczegółowe dane kontaktowe oraz adresy, na które 

należy nadsyłać wnioski znajdują się pod adresem: 

https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/ 

2. Wnioski o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych należy wysłać na 

adres Uczelni z dopiskiem nazwy Wydziału AGH, na który kandydat dokonał wpisu, 

natomiast w przypadku stypendium rektora dla I roku (olimpijczycy i medaliści 

w sporcie) z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”. 

3. Termin składania wniosków o świadczenia dla kandydatów, którzy dokonali wpisu 

na I rok studiów I stopnia w AGH to 7 października 2020 roku (środa) – liczy 

się data nadania przesyłki w placówce pocztowej (data stempla pocztowego). 

4. Wnioski należy wygenerować poprzez system USOSweb, wydrukować i wysłać 

pocztą tradycyjną. 

5. Ze względu na wymogi formalne zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie 

elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami 

w wersji papierowej. 

6. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze 

kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. 

Uwaga! Konieczna będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania, 

ZUS oraz innych instytucjach w zależności od indywidualnej sytuacji kandydata. 

7. Szczegółowy wykaz dokumentów – załączników wymaganych do ubiegania się 

o stypendium socjalne jest dostępny pod adresem: 

https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/ 

8. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku oraz skompletowaniem 

załączników prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem dziekanatu 

Wydziału AGH, na który kandydat dokonał wpisu. Kontakty do poszczególnych 

pracowników Wydziałów zajmujących się świadczeniami dla studentów znajdują się 

tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/ 

9. W przypadku konieczności kontaktu, np. z powodu uzupełnienia braków formalnych 

we wniosku, należy telefonicznie lub mailowo umówić z pracownikiem dziekanatu 

formę dostarczenia brakującego dokumentu. 

10. Przypominamy, że konto bankowe podane we wniosku posłuży do wypłaty 

stypendium przez okres przyznania świadczenia, dlatego prosimy o przemyślenie 

tej kwestii. Nie zaleca się podawania numeru konta bankowego rodziców. 

11. Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się 

pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/ 
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