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Regulamin  
przyznawania studentom i doktorantom AGH 

jednorazowego stypendium z tytułu urodzenia dziecka 

§ 1. 

Jednorazowe stypendia z tytułu urodzenia dziecka są finansowane z Własnego Funduszu 

Stypendialnego AGH na podstawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego AGH 
przyjętego przez Senat AGH (uchwała nr 49/2014 z późn. zm.). 

§ 2. 

1. O jednorazowe stypendium z tytułu urodzenia dziecka może ubiegać się student 

studiów pierwszego i drugiego stopnia, odbywanych w formie stacjonarnej lub 

niestacjonarnej, a także uczestnik studiów doktoranckich AGH, o ile dziecko urodziło 
się w trakcie posiadania przez rodzica statusu studenta lub doktoranta AGH. Na 

każde dziecko stypendium można otrzymać tylko jeden raz w trakcie studiów w AGH. 
Obejmuje to studia pierwszego i  drugiego stopnia oraz studia doktoranckie, a także 

studia na drugim i każdym kolejnym kierunku. 

2. Student studiów pierwszego stopnia ubiegający się o przyznanie jednorazowego 
stypendium z tytułu urodzenia dziecka, w chwili złożenia wniosku nie może mieć 

ukończone 24 lata. W przypadku studenta studiów drugiego stopnia wiek ten wynosi  

26 lat, a w przypadku uczestnika studiów doktoranckich 30 lat. 
3. Jeżeli każde z rodziców dziecka jest studentem lub doktorantem AGH, tylko jedno  

z nich może złożyć wniosek i otrzymać jednorazowe stypendium z tytułu urodzenia 
dziecka. 

§ 3. 

1. Jednorazowe stypendium z tytułu urodzenia dziecka przyznawane i wypłacane jest na 
wniosek studenta lub doktoranta. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia 

dziecka. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, osoba uprawniona składa na macierzystym 

Wydziale, a w przypadku studiów międzywydziałowych bezpośrednio w Dziale Spraw 
Studenckich w terminie do 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka.  

3. Jeżeli osoba uprawniona odbywa studia na kilku Wydziałach, może złożyć wniosek  

o przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu urodzenia dziecka wyłącznie na 
jednym Wydziale, załączając do wniosku oświadczenie o niewnioskowaniu  

o przedmiotowe stypendium na innym Wydziale. 

§ 4. 

1. Wysokość jednorazowego stypendium z tytułu urodzenia dziecka ustala corocznie 

Prorektor ds. Studenckich AGH na początku każdego roku kalendarzowego w formie 
pisemnej. Wysokość jednorazowego stypendium z tytułu urodzenia dziecka jest 

niezależna od wysokości dochodu w rodzinie i uzyskiwanej przez studenta lub 
doktoranta pomocy materialnej w AGH. 

2. Decyzja Prorektora ds. Studenckich AGH w sprawie przyznania stypendium nie jest 

decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie 
przysługuje od niej droga odwoławcza.  

3. Wypłata świadczenia z tytułu urodzenia dziecka następuje na wskazane we wniosku 
konto bankowe. 

4. Przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu urodzenia dziecka wyklucza 

możliwość otrzymania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zasad i trybu 

przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium z tytułu urodzenia dziecka, 
rozstrzyga Prorektor ds. Studenckich AGH. 


