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ZARZĄDZENIE Nr 71/2020
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z póżn. zm.) oraz § 21 ust. 3
Statutu AGH (uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1.
W Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia 3 września 2020 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Prodziekanie Wydziału należy przez to
rozumieć Prodziekana Wydziału, do którego zakresu kompetencji, zgodnie z upoważnieniem
Rektora, należą sprawy studenckie lub kształcenia określone w niniejszym Regulaminie”;
2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 z upoważnienia Rektora przyznaje
Prodziekan Wydziału”;
3)

§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Od decyzji Prodziekana Wydziału, wydanej w sprawie świadczeń, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt. 1-4, przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek składa się za pośrednictwem Prodziekana Wydziału w dziekanacie macierzystego
Wydziału w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy
decyzję wydaje z upoważnienia Rektora Prorektor właściwy do spraw studenckich. Decyzja
Rektora jest ostateczna”;

4)

§ 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, student,
w drodze oświadczenia składanego Rektorowi za pośrednictwem Prodziekana Wydziału,
może zrzec się tego prawa. Z dniem złożenia przez studenta oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, a skarga do sądu administracyjnego od niej nie przysługuje. Zamiast wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy student może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora w terminie
30 dni od dnia doręczenia decyzji”;

5)

§ 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku posiadania prawa do świadczeń, na pisemny wniosek studenta, za zgodą
Prodziekana Wydziału, dopuszcza się przekazywanie należnego stypendium na poczet
zobowiązań finansowych studenta wobec Uczelni”;

6)

W § 12 ust. 1 pkt 3) dopisuje się tiret 33 o treści:
„przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki
na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”;

7)

§ 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się studentowi posiadającemu wpis na
dany semestr lub korzystającemu z urlopu, lub powtarzającemu semestr”;
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8)

§ 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„W terminie określonym przez Rektora, zgodnie z § 5 ust. 6, student posiadający średnią
ocen równą lub wyższą od wskazanej w informacji, o której mowa w ust. 6 i spełniający
warunki, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie Wydziału wniosek
o przyznanie stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu”.

9)

§ 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Osiągnięcia wykazywane we wniosku o przyznanie stypendium przez studenta będącego
członkiem Koła Naukowego wymagają potwierdzenia przez opiekuna tego Koła,
a w przypadku studenta niebędącego członkiem Koła Naukowego przez Prodziekana
Wydziału”;

10) § 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Prodziekan Wydziału kieruje kandydaturę studenta wraz wnioskiem i dokumentami,
o których mowa w ust. 3 i 5 do oceny merytorycznej przez Kolegium Wydziału. Kolegium
Wydziału ocenia, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są znaczącymi osiągnięciami,
o których mowa w Rozporządzeniu oraz czy (wyłączając osiągnięcia w sporcie) są związane
ze studiami odbywanymi przez studenta. W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia
spoza katalogu znaczących osiągnięć wymienionych w Rozporządzeniu lub niezwiązane
ze studiami ocena Kolegium Wydziału powinna być negatywna”;
11) § 31 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Tylko pozytywnie oceniona przez Kolegium Wydziału kandydatura do złożenia wniosku
o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia zostanie przetworzona przez
pracownika Wydziału – koordynatora do dokumentu elektronicznego. Powyższą kandydaturę
wraz z załącznikami w wersji papierowej Prodziekan Wydziału przekazuje za pośrednictwem
Działu Spraw Studenckich, w terminie do dnia 18 października, Prorektorowi właściwemu do
spraw studenckich”;
12) § 31 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Przekazany przez Prodziekana Wydziału wniosek w formie dokumentu elektronicznego jest
weryfikowany pod względem formalnym, a następnie złożony wraz z załącznikami do
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do 25 października,
za pomocą sytemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra”;
13) § 31 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Prodziekan Wydziału poinformuje studenta pisemnie o negatywnej ocenie jego wniosku
przez Kolegium Wydziału”;
14) § 44 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Świadczeń z FS, o których mowa w § 2 ust. 1 nie może otrzymać student, który zaliczył
ostatni semestr studiów i uzyskał zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w Uczelni”.
§2.
Zarządzenie wchodzi
1 października 2020 r.
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REKTOR
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
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