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Działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu świadczeń, w porozumieniu 
z URSS zmieniam podstawę naliczenia stypendium socjalnego na 
kwotę 1294,40 zł z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

W związku z powyższym, ustala się następującą procedurę dla studentów, 
których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za 2021 r. mieści 
się w przedziale 1051,71 zł (dotychczasowa podstawa) - 1294,40 zł 
(podstawa w zmienionej wysokości). 

1. Osoby, które nie złożyły wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 22/23
mogą złożyć ten wniosek wraz z kompletem dokumentów i otrzymać
stypendium za miesiące styczeń 2023 i luty 2023 r. Wykaz
dokumentów dostępny jest na stronie Działu Spraw Studenckich
w zakładce Stypendium socjalne. Wniosek należy złożyć
w dziekanacie Wydziału w terminie do 31 stycznia 2023 r.
W przypadku przekroczenia tego terminu, stypendium może zostać
przyznane, zgodnie z § 10 ust. 9 Regulaminu świadczeń, dopiero od
semestru letniego, bez możliwości przyznania stypendium za styczeń
2023 r. i luty 2023 r.

2. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium
socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 22/23
oraz otrzymały odmowę przyznania tego świadczenia z powodu
przekroczenia progu dochodowego, mogą otrzymać stypendium pod
warunkiem spełnienia warunków formalnych i złożenia w dziekanacie
Wydziału oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej lub,
w przypadku jej zmiany, dokumentów potwierdzających uzyskanie lub
utratę dochodu. Niezbędne jest również wyrażenie zgody na zmianę
decyzji w zakresie przyznania świadczenia za miesiące styczeń 2023 r.
i luty 2023 r. 

3. Ostateczny termin wypłaty stypendium socjalnego studentom,
o których mowa powyżej za styczeń 2023 r. i luty 2023 r. ustalam na
10 marca 2023 r.
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4. Wysokość stypendium socjalnego w progu dochodowym 1051,71 zł -
1294,40 zł wynosi 580 zł miesięcznie.

5. Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 300 zł
i dotyczy tylko studentów otrzymujących stypendium socjalne oraz
spełniających wymogi określone w § 15 Regulaminu świadczeń dla
studentów AGH

W związku z dokonaną zmianą niezbędne jest: 
1. wysłanie do zainteresowanych studentów informacji o możliwości

otrzymania stypendium socjalnego,
2. wysłanie prośby o zgodę na zmianę decyzji za pośrednictwem systemu

USOS do studentów, którzy dostarczyli wymagane dokumenty,
3. niezwłoczne przygotowanie decyzji administracyjnych.

Proszę o rozpowszechnienie powyższych informacji do wiadomości 
studentów. 

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie 
teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2754) 

Do wiadomości: 
1. JM Rektor AGH,
2. Kwestor AGH, 
3. URSS AGH, 
4. URSD AGH, 
5. ZOSD,
6. aa.
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