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ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 7 września 2018 roku 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2016 Rektora  

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  

z dnia 1 września 2016 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów  

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr 32/2016 Rektora z dnia 1 września 2016 r. z późn. zm. (Zarządzenie Nr 
46/2017), wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 5 pkt 1-3, są wypłacane  

w okresie od października do czerwca, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

Regulaminu, dotyczących utraty lub uzyskania dochodów, a także z uwzględnieniem 

sytuacji osób rozpoczynających lub kończących studia w trakcie roku akademickiego. 

Rektor w porozumieniu z URSS jest uprawniony do przedłużenia tego okresu, jednakże 

nie dłużej niż do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, przez okres 
do pięciu miesięcy.”; 

2. § 10 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym 

niepodlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. c) ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952  
z późn. zm.).”;  

3. W § 11: 

1) ust. 13 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm).”; 

2) ust. 17 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.  

o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”; 
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4. W § 12:  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student co najmniej  

II roku studiów I stopnia, który w minionym roku akademickim, jako student AGH,  

z zastrzeżeniem § 13 ust. 16:  

1) uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen lub  

2) posiadał osiągnięcia naukowe lub  

3) posiadał osiągnięcia artystyczne lub  

4) osiągnął wysokie wyniki sportowe we w współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym  

oraz został wpisany na kolejny rok akademicki i posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy  

z przedmiotów objętych programem studiów uzyskane w terminie do zakończenia letniej 

sesji egzaminacyjnej, tj. w terminie określonym w corocznym Zarządzeniu Rektora AGH 

w sprawie organizacji roku akademickiego. Warunek uzyskania wpisu na kolejny rok 

akademicki nie dotyczy studentów przebywających w bieżącym roku akademickim na 
urlopie dziekańskim.”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 

olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej  

o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty. 

Zainteresowany student winien każdorazowo w nieprzekraczalnym terminie do  

5 października danego roku złożyć w dziekanacie podanie do Rektora wraz z załącznikiem 

potwierdzającym uzyskane osiągnięcia. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium 

podejmuje Rektor.”; 

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać w danym roku  

akademickim maksymalnie 10% liczby studentów każdego kierunku studiów  

prowadzonego w AGH, którzy spełniają warunki określone w ust. 1, przy następującym 

podziale tej puli:   

1) co najmniej 9% otrzymywać będzie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

za uzyskaną odpowiednio wysoką średnią ocen;  

2) maksymalnie do 1% otrzymywać będzie stypendium rektora za uzyskane 

osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe.”; 

5. W § 13:  

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Aby otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów za odpowiednio wysoką 

średnią ocen student musi legitymować się średnią ocen za ostatni rok nauki nie niższą 

niż 4,0, a także spełniać pozostałe warunki, o których mowa w § 12 ust. 1. Nie podlegają 

wliczeniu do średniej oceny z przedmiotów, które stanowią uzupełnienie zaległości  

i braków z poprzednich lat studiów, a także oceny z przedmiotów nadobowiązkowych oraz 
realizowanych awansem z wyższych lat studiów.”; 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Do 5 października każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, począwszy 

od drugiego roku studiów I stopnia wzwyż, otrzyma - drogą elektroniczną poprzez system 

Wirtualnej Uczelni - informację o liczbie stypendiów rektora przeznaczonych dla danego 

kierunku, roku i trybu studiów, a także minimalnej średniej ocen za ubiegły rok 

akademicki, uprawniającej do ubiegania się o stypendium rektora. Powyższą informację 
otrzymają również Dziekani Wydziałów.”; 
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3) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„W terminie do 12 października 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, winien złożyć w dziekanacie Wydziału wniosek o stypendium, wg załącznika nr 
3.”;   

4) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli student uprawniony do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów 

za odpowiednio wysoką średnią ocen, w terminie do 12 października roku akademickiego 

nie złoży wniosku o to stypendium, a także przed upływem tego terminu nie poinformuje 

dziekanatu w formie elektronicznej o ewentualnym opóźnieniu i jego udokumentowanych 

przyczynach (tylko choroba lub sytuacja losowa), podlega skreśleniu z wykazu, o którym 
mowa w ust. 5, a zwolnione miejsce zajmuje osoba kolejna na liście.”; 

6. § 16 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne są przyznawane 

studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli indywidualne sukcesy 

(tzn. uzyskali czołowe lokaty lub nagrody albo wyróżnienia) w sferze kultury i sztuki, 

reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu 

punktów ECTS. Każde takie osiągnięcie winno być zgłoszone przez laureata do URSS,  

a wniosek studenta musi posiadać jej rekomendację. Wnioski są kierowane przez URSS 
do Rektora.”;  

7. § 17 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia wymienione w § 14-16, 

może otrzymywać łącznie 1 % ogólnej liczby studentów. W przypadku przyznania za te 

osiągnięcia mniejszej od możliwej liczby stypendiów, Rektor może rozdzielić pozostałe 

niewykorzystane stypendia wśród studentów posiadających odpowiednio wysoką średnią 

ocen z uwzględnieniem zasady o nieprzekraczaniu puli 10 % w odniesieniu do kierunku 

studiów. 

2. O podziale liczby możliwych do przyznania stypendiów rektora za osiągnięcia 

wymienione w § 14-16 decyduje Rektor w porozumieniu z Pełnomocnikami Rektora ds. 
Kół Naukowych, z Prezesem KU AZS AGH oraz z Przewodniczącym URSS.”; 

8. W § 18: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku posiadania przez studenta uprawnień do otrzymywania stypendium rektora 

dla najlepszych studentów z tytułu więcej niż jednego osiągnięcia, wysokość uzyskanego 

stypendium może zostać zwiększona. Decyzję o ewentualnym zwiększeniu kwoty 

stypendium podejmuje Prorektor właściwy do spraw studenckich w porozumieniu z URSS 

AGH, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o przyznanie stypendium rektora. 

Kwota zwiększenia nie może przekroczyć 25% stypendium przysługującego w wyższej 

wysokości.”; 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział stypendiów rektora dla najlepszych studentów odbywa się jeden raz w roku, na 

początku każdego nowego roku akademickiego, z zastrzeżeniem § 13 ust. 15. 

Stypendium to przyznawane jest na rok akademicki, z wyłączeniem przypadku studentów 

studiów I stopnia, dla których ostatni rok studiów trwa jeden semestr i tylko przez ten 

semestr otrzymują to stypendium oraz studiów II stopnia rozpoczynanych w marcu. 

Ustala się, że liczba stypendiów rektora za odpowiednio wysoką średnią, w przypadku 

studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego, nie może być wyższa niż 

określona przez Rektora na poprzedni semestr tj. dla ostatniego semestru studiów  

I stopnia.”; 
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9. W § 20 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„Student zwolniony z ponoszenia opłaty z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub  

w obiekcie innym niż dom studencki, pobierający stypendium socjalne, traci prawo do 

zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub 
obiekcie innym niż dom studencki.”; 

10. W § 21: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student, po 

uzyskaniu wpisu na dany semestr, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu  

o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym 
niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS).”; 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli w trakcie roku akademickiego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności traci 

ważność wstrzymuje się wypłatę stypendium. Jeśli student otrzymał przedłużenie 

ważności orzeczenia wypłatę stypendium wznawia się a świadczenie może zostać 

wyrównane maksymalnie za semestr, lecz nie dłużej niż od daty przyznania statusu 
osoby z określonym stopniem niepełnosprawności.”; 

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności student zobowiązany jest 

do przedłożenia orzeczenia stwierdzającego zmianę w dziekanacie, celem dokonania 

ewentualnej korekty wysokości stypendium. Korekta wysokości stypendium następuje od 

miesiąca przyznania statusu osoby z określonym stopniem niepełnosprawności.”; 

4) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się studentowi 

posiadającemu wpis na aktualny semestr lub korzystającemu z urlopu zdrowotnego, 

okolicznościowego, wychowawczego, zawodowego lub powtarzającemu semestr za zgodą 

Dziekana Wydziału. Student korzystający z urlopu bez podania przyczyny nie jest 

uprawniony do otrzymania stypendium specjalnego.”; 

11. W § 22 dodaje się: 

1) ust. 5 w brzmieniu: 

„W przypadku przedłożenia dokumentów zawierających dane dotyczące zdrowia, student 

lub/i członek rodziny studenta wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celu 
przyznania zapomogi, wg załącznika nr 7 lub/i nr 8”; 

2) ust. 6 w brzmieniu: 

„W uzasadnionym przypadku Rektor może przyznać zapomogę w wysokości wyższej niż  
maksymalna wysokość stypendium socjalnego.”; 

12. W § 23 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 

„Dane osobowe studenta i członków rodziny studenta są zbierane, przetwarzane  

i przechowywane w Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych.”.  

§ 2. 

1. Do regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dodaje się załączniki nr 7 i nr 8. 
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2. W załączniku nr 4 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dodaje się zdanie  

w brzmieniu: 

„W przypadku przedłożenia dokumentów zawierających dane dotyczące zdrowia studenta 

lub/i członka rodziny studenta, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie tych 

danych w celu przyznania zapomogi, wg zał. nr 7 lub/i  zał. nr 8 do Regulaminu 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie.” 

§ 3. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 

 

2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, o którym mowa  

w § 1. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

 


