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ZARZĄDZENIE Nr 36/2018  

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 11 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2017 z dnia 3 lipca 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH” 

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. 2017.2183 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 19 ust. 4 Statutu AGH (uchwała 
Senatu AGH Nr 95/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. z późn. zm.), zarządzam co 

następuje: 

§ 1. 

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów AGH” wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4  

1) skreśla się ust. 3 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Świadczenia określone w § 3 ust. 1 pkt a-d przyznawane są na pisemny wniosek 

doktoranta. Wzory wniosków o świadczenia określone w § 3 ust. 1 pkt. a-d stanowią 

załączniki nr 4, 5, 6, 7 do niniejszego Regulaminu.” 

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Doktorantowi, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż 

określony w planie studiów pozostała kwota stypendium dla najlepszych doktorantów za 

okres począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nadanie 
stopnia naukowego przez radę jednostki organizacyjnej, jest wypłacana w formie 

jednorazowej wypłaty.”  

4) po ust. 10 dodaje się ust. 10a:  

„10a. Nienależnie pobrane przez doktoranta świadczenia podlegają zwrotowi wraz  

z odsetkami na rachunek funduszu pomocy materialnej.”  

5) w ust. 11 pkt g) otrzymuje brzmienie: 

„g) podział na wydziały dotacji przeznaczonej na stypendia za wyniki w nauce  
w odniesieniu do liczby doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wpisanych 

na dany rok akademicki na dzień składnia wniosków.”  

2. W § 5  

1) ust. 1-5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o których mowa  

w § 3 ust. 1 pkt. a-c wraz z załącznikami – kompletem zaświadczeń, oświadczeń i innych 

odpowiednich dokumentów doktorant składa do Dziekanatu Wydziału, wnioski  

o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów do Kierownika studiów 

doktoranckich, w terminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z Zarządem URSD. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie świadczeń, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. a-c Dziekanat Wydziału lub w przypadku wniosku  

o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - Kierownik studiów, wzywa 
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doktoranta do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym 

niż siedem dni. 

3. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub innych braków we wniosku  

w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

4.   Kierownik studiów doktoranckich dokonuje oceny wniosków w sprawie stypendiów dla 

najlepszych doktorantów na podstawie kryteriów z załącznika Nr 3 do Regulaminu. Listy 

rankingowe sporządzone są na podstawie oceny punktowej wniosków, zgodnie  

z systemem punktacji ustalonym przez radę jednostki organizacyjnej a następnie 

przekazywane do Rektora. 

5. WDKS po otrzymaniu kompletnego wniosku oraz Rektor po otrzymaniu listy 

rankingowej z Wydziału w terminie 14 dni wydaje decyzję, w której przyznaje 

świadczenia w określonej wysokości bądź odmawia jego przyznania podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. Decyzję doręcza się doktorantowi osobiście lub listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru.” 

3. W § 7  

1) po ust. 7 dodaje się pkt 7a: 

„7a. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do 

ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.  

18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2017, 1892)  

z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium 

ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz 

dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.” 

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Sposób dokumentowania oraz obliczania dochodu doktoranta lub doktoranta i jego 

rodziny zawarty jest w załącznikach Nr 1 i Nr 2  do Regulaminu.” 

4. W § 9  

1) ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
 

„3) złożenie innych dokumentów pozwalających ustalić sytuację materialną doktoranta,  

o których mowa w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.” 

5. W § 10 

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który wypełnił 

wszystkie warunki przewidziane planem i programem studiów doktoranckich wymagane 

do zaliczenia roku studiów.” 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów określone są  

w załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.” 

6. W § 11  

1) ust 1 i ust. 2 otrzymują nowe brzmienie: 

„1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest wypłacane od miesiąca 

złożenia wniosku o jego przyznanie wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 



Rb-D.0201-1-36/18 

Strona 3 z 3 

Doktorant starający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku 

akademickiego tj. między październikiem a lipcem, winien złożyć wniosek o przyznanie 

stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po 

dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmuje okres, od którego przyznano 

status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od 

miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

2. W przypadku zmiany orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, doktorant zobowiązany 

jest do niezwłocznego przedłożenia nowego orzeczenia.”  

7. W § 13  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Doktorant będący równocześnie studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich 

na innym wydziale lub uczelni może otrzymać stypendium socjalne, stypendium 

specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów, 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez 

doktoranta kierunku studiów doktoranckich, potwierdzonym stosownym pisemnym 

oświadczeniem, składanym wraz z wnioskiem o pomoc materialną w przypadku 

zaistnienia takiej okoliczności.” 

§ 2. 

1. Załączniki: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do „Regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów 

AGH” otrzymują nowe brzmienie, zgodne z treścią  załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 3. 

1. Wprowadza się tekst jednolity „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania  

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH” stanowiący 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązywania od dnia  

1 września 2018 r.  

 

 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 
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