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REGULAMIN 

Własnego funduszu na stypendia 

za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów 

§ 1. 

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. Własny Fundusz Stypendialny AGH, utworzony na podstawie 

art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, stał się 

z mocy art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, własnym funduszem na stypendia za wyniki 

w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów, zwanym dalej 

„Własnym funduszem na stypendia”. 

2. Własny fundusz na stypendia finansowany jest z: 

1) odpisów w ciężar działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej, 

2) wpłat osób fizycznych i osób prawnych. 

3. Odpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być większy niż 20% planowanego 

zysku netto Uczelni na dany rok. 

4. W przypadku osiągnięcia zysku mniejszego niż planowany, odpis ustala się  

w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej, a w przypadku osiągnięcia zysku większego 

niż planowany, odpis ustala się w wysokości planowanej. 

5. Odpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby 

to stratę w danym roku obrotowym. 

6. Środki zgromadzone we Własnym funduszu na stypendia pochodzące z odpisu 

z planowanego zysku w danym roku obrotowym mogą być wykorzystane począwszy od 

następnego roku obrotowego. 

7. Niewykorzystane w danym roku środki Własnego funduszu na stypendia przechodzą  

na rok następny. 

§ 2. 

1. Z Własnego funduszu na stypendia mogą być wypłacane wyłącznie: 

1) stypendia za wyniki w nauce dla studentów, 

2) stypendia naukowe dla doktorantów. 

2. Z Własnego funduszu na stypendia mogą być wypłacane w szczególności: 

1) stypendia za wyróżniające wyniki w nauce dla studentów, w tym za uzyskanie 

indywidualnych osiągnięć naukowych, m. in. za zrealizowanie projektu  

naukowo-badawczego powiązanego z prowadzonym w AGH kierunkiem studiów, 

2) stypendia dla studentów i doktorantów wykazujących szczególną aktywność 

publikacyjną oraz związanymi z tym wyjazdami na seminaria i konferencje krajowe 

lub zagraniczne, pod warunkiem wygłoszenia referatu, 

3) stypendia dla studentów i doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium 

rektora na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”, którym nie ma możliwości 

wypłaty tego stypendium z Funduszu Stypendialnego, o którym mowa w art. 409 

ust. 1 pkt 1 Ustawy, ze względu na limit stypendiów, o którym mowa w art. 91  

ust. 3 Ustawy. 

§ 3. 

1. Zasady przyznawania stypendiów z Własnego funduszu na stypendia ustalane są 

w uzgodnieniu z samorządem studenckim oraz samorządem doktorantów. 

2. Stypendia, o których mowa w § 2, przyznaje Rektor lub upoważniony Prorektor na 

podstawie pisemnego wniosku studenta lub doktoranta. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane wyróżniające wyniki 

w nauce. 

4. Wniosek o stypendium z Własnego funduszu na stypendia składa się w Dziale Spraw 

Studenckich. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2019 Rektora AGH z dnia 15 maja 2019 r. 
 

 
Strona 2 z 3 

 

5. Brak środków na wypłatę stypendiów może być przyczyną wstrzymania wypłaty 

stypendiów. W takim przypadku stypendia zostaną wypłacone niezwłocznie po zasileniu 

Własnego funduszu na stypendia. 

§ 4. 

1. Studenci, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, wnioski o przyznanie stypendium rektora 

składają na zasadach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-2, konieczne jest udokumentowanie 

uzyskanych wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć naukowych. Do wniosku 

o przyznanie stypendium należy dołączyć w zależności od indywidualnych osiągnięć: 

1) kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających 

osiągnięcia, 

2) zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego 

o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu, 
3) kserokopie pierwszej strony publikacji i strony tytułowej czasopisma z numerem 

ISSN, punktację MNiSW oraz pięcioletni Impact Factor (IF) czasopisma zgodnie 

z bazą Web of Science (dla publikacji wieloautorskich wymagane jest podanie 

procentowego udziału poszczególnych autorów), 
4) pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu lub przygotowania sesji posterowej. 

3. Wniosek studenta ubiegającego się o stypendium z Własnego funduszu na stypendia 

wymaga potwierdzenia przez pracownika dziekanatu średniej ocen za ostatni rok 

studiów. 

4. Każde osiągnięcie naukowe może być przedstawione do przyznania stypendium tylko 

raz. 

§ 5. 

1. Stypendium z Własnego funduszu na stypendia może mieć charakter jednorazowego 

świadczenia lub może być wypłacane co miesiąc przez okres nie dłuższy niż 10 

miesięcy. 

2. Rektor lub upoważniony Prorektor określa wysokość stypendium i okres, na jaki zostało 

przyznane. 

3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium z Własnego funduszu na 

stypendia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 6. 

1. O stypendia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-2, nie mogą ubiegać się studenci 

i doktoranci, którzy w czasie ubiegania się o stypendium z Własnego funduszu  

na stypendia: 

1) powtarzają semestr lub rok akademicki,   

2) są cudzoziemcami, przebywającymi poza terytorium RP. 

§ 7. 

1. Rektor lub upoważniony Prorektor może z własnej inicjatywy, na wniosek Dziekana 

Wydziału lub samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, pozbawić studenta 

lub doktoranta prawa do stypendium, w szczególności w przypadku: 

1) skreślenia stypendysty z listy studentów lub doktorantów, 

2) naruszenia przez stypendystę dobrego imienia Uczelni lub innego działania na Jej 

szkodę, 

3) prezentowania przez stypendystę postawy niegodnej członka społeczności 

akademickiej. 
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§ 8. 

1. Obsługę formalną i finansową Własnego funduszu na stypendia prowadzi Dział Spraw 

Studenckich. 

2. O decyzji Rektora lub upoważnionego Prorektora o przyznaniu stypendium z Własnego 

funduszu na stypendia oraz decyzji o pozbawieniu prawa do stypendium, Dział Spraw 

Studenckich niezwłocznie informuje Dziekana Wydziału. 

3. Listy wypłat stypendiów Własnego funduszu na stypendia sporządza Dział Spraw 

Studenckich. 

4. Wypłata stypendium z Własnego funduszu na stypendia następuje na rachunek 

bankowy studenta lub doktoranta wskazany we wniosku o przyznanie stypendium. 

 

 


