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ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów 

 Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

i wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższymi i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 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 wprowadzonym zarządzeniem Nr 58/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2021 r. (dalej: Regulamin świadczeń) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, są przyznawane na pisemny wniosek 

studenta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wnioski o świadczenia dla 

studentów są dostępne w systemie USOSweb Uczelni. Wygenerowane z systemu USOSweb 

wnioski należy wydrukować, podpisać i w dostarczyć w formie papierowej do dziekanatu 

macierzystego Wydziału albo – w przypadku stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, 

artystyczne lub sportowe oraz stypendium rektora dla studenta przyjętego na pierwszy rok 

studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - do Działu Spraw studenckich. Wzory 

wniosków dla doktorantów stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.”. 

b) w ust. 3 słowo „dziekanatu” zastępuje się słowem „Uczelni”. 

2. W § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia w 

terminie określonym w komunikacie Rektora, o którym mowa w § 5 ust. 6, wniosku wraz  

z kompletem dokumentów pozwalających ustalić jego aktualną sytuację materialną. Wniosek 

należy wypełnić w formie elektronicznej w systemie USOSweb (dotyczy studentów), 

a następnie wydrukować i złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami w dziekanacie 

macierzystego Wydziału. Wzór wniosku dla doktorantów stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu.”. 

3. W § 12: 

a) w ust. 8 dodaje się zdanie drugie  w brzmieniu: 

„Dochód ustala się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się 

w posiadaniu rodziny (wszystkich jej członków).”, 

b) w ust. 11 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez 

względu na wiek, w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego 

z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu, stanowiącym załącznik 

nr 10 do Regulaminu oraz:”. 
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4. W § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Przypadki, o których mowa w ust. 2 muszą istnieć odpowiednio w dniu 31 października  

w semestrze zimowym  oraz 31 marca w semestrze letnim i wymagają rzetelnego 

udokumentowania.”. 

5. W § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 

12 semestrów.”. 

6. W § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wypełnia 

wniosek w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Uczelni, a następnie go 

generuje, drukuje i składa w formie papierowej wraz z załącznikami w dziekanacie 

macierzystego Wydziału. Doktorant składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 3 do niniejszego Regulaminu.”. 

7. W § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o zapomogę należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi znalezienie się 

w trudnej sytuacji życiowej. Wniosek należy wypełnić w  systemie USOSweb, a następnie go 

wydrukować i złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami w dziekanacie macierzystego 

Wydziału. Wniosek o zapomogę dla doktoranta stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.”. 

8. W § 20 skreśla się ust. 2, wobec czego treść tego paragrafu zostaje pozbawiona numeracji 

ustępów. 

9. W § 23 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek, o którym mowa w ust. 7, należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie go 

wydrukować i złożyć w formie papierowej wraz z załącznikami w dziekanacie macierzystego 

Wydziału. Dopuszcza się przesłanie wniosku drogą elektroniczną tylko w przypadku 

odbywania części studiów poza Krakowem (Erasmus oraz inne programy i studia krajowe oraz 

międzynarodowe, a także obowiązkowe praktyki). Wniosek o stypendium rektora dla 

doktoranta stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.”. 

10. W § 45: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Dokumenty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, muszą być zgodne ze stanem 

faktycznym. W przypadku ujawnienia, iż dane te nie odpowiadają prawdzie, wyciągane będą 

wobec studenta lub odpowiednio doktoranta konsekwencje dyscyplinarne. W takim przypadku 

wznawia się postępowanie w sprawie przyznania świadczeń w trybie określonym w art. 145 

KPA. W wyniku wznowienia postępowania z ww. przyczyny student lub odpowiednio doktorant 

może utracić prawo do świadczeń a bezprawnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi 

odsetkami zobowiązany jest zwrócić AGH na konto Funduszu Stypendialnego. Jeśli 

oświadczenie studenta, składane na potrzeby ubiegania się o świadczenia na podstawie 

niniejszego Regulaminu nie jest zgodne z prawdą, to po stwierdzeniu tego faktu, oprócz 

zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, Rektor wyda rzecznikowi dyscyplinarnemu 

polecenie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.”. 

b) ustępy od 9 do 16 otrzymują brzmienie: 

„9. Świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia 

i studiach drugiego stopnia. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach 

studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego 

kierunku. 

10. Świadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 nie przysługują studentowi posiadającemu 

tytuł zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. 
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11. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, 

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z tym 

zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują: 

1) na studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) na studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

12. Do okresu, o którym mowa w ust. 11, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta 

semestry na studiach, o których mowa w ust. 9, z wyjątkiem kolejnych studiów 

pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego 

tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. Jeśli student kształci 

się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako 

jeden semestr. 

13. Przepisy ust. 9-12 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub 

uzyskali tytuły zawodowe za granicą. 

14. Do wskazanego w ust. 11 okresu wlicza się także okresy studiowania sprzed  

1 października 2019 r. 

15. Świadczeń, 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. 

16. W przypadku przeniesienia z innej uczelni, student ma obowiązek przedłożyć 

zaświadczenie o wysokości i okresie pobieranych dotychczas świadczeń, a wypłata 

świadczeń następuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.”. 

c) dotychczasowe ustępy od 16 do 24 otrzymują numerację (odpowiednio) od 17 do 25. 

§2. 

Tekst jednolity Regulaminu świadczeń, zawierający zmiany wskazane  w §  1, stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

§3. 

1. Zmiany w Regulaminie świadczeń wskazane w § 1 wchodzą w życie z dniem 28.02.2022 r. 

2. Tekst jednolity Regulaminu świadczeń staje się wersją obowiązującą tego dokumentu  

z dniem 28.02.2022 r. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R E K T O R 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 


