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Informuję, że w uzgodnieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów 
AGH ustalono wysokość świadczeń z Funduszu stypendialnego 
w roku akademickim 2022/2023. 

STYPENDIUM SOCJALNE 

• miesięczna wysokość stypendium socjalnego w zależności od
osiaanieteao dochodu:
dochód netto na
osobę w rodzinie 0,00 - 350,00 350,01 - 700,00 700,01 - 1051, 70

(zł) 
kwota 

stypendium 1180 980 780 
(zł) 

• 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,

• podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł netto.

Przypominam jednocześnie, że stypendium socjalne może być przyznane 
tylko na podstawie przedłożonych przez zainteresowanych studentów 
zaświadczeń o dochodach wystawionych przez właściwe Urzędy Skarbowe 
oraz innych dokumentów wymaganych na podstawie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
Regulaminu świadczeń dla studentów AGH. Szczególną uwagę zwracam
na egzekwowanie - w uzasadnionych przypadkach - zaświadczeń
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
studenta i rodziny studenta.
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Stypendium rektora zostanie wypłacone w 
z wyrównaniem za miesiące październik i listopad. 

grudniu 

Stypendia w miesiącu grudniu zostaną wypłacone zgodnie z przyjętym 
harmonogramem wypłat, tj. 

• dla studentów studiów stacjonarnych - do 10 grudnia,
• dla studentów studiów niestacjonarnych - do 17 grudnia.

W zależności od banku, w którym student posiada konto, przelew 
stypendium może zostać zaksięgowany z opóźnieniem. 

Stypendia wypłacane są na konta osobiste studentów wprowadzone do 
USOS. Brak otrzymania świadczenia oznacza konieczność wyjaśnienia 
z dziekanatem Wydziału AGH, na którym studiuje student lub z Sekcją 
Wypłat i Rozliczeń Stypendiów Działu Spraw Studenckich - tel. 617 33 10, 
e-mail: dss@agh.edu.pl.

W związku z powyższym proszę pracowników dziekanatów zajmujących 
się obsługą świadczeń dla studentów o przekazanie poleceń wypłaty do 
Sekcji Wypłat DSS w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym 
terminem wypłaty. Każdy przypadek opóźnienia wymaga wcześniejszego 
pisemnego poinformowania Prorektora ds. Studenckich przez Dziekana 
Wydziału o jego przyczynach oraz wiąże się z przesunięciem wypłaty 
świadczeń na kolejny miesiąc. 

UWAGA! 
Ustalona wysokość świadczeń jest uzależniona od przyznanej dotacji na 
rok 2023 i może ulec zmianie w semestrze letnim roku 
akademickiego 2022/2023. Ze względu na sytuację Funduszu 
stypendialnego, wskazane wyżej stypendia wypłacane będą przez 
9 miesięcy (od października do czerwca). 
Brak środków na koncie Funduszu stypendialnego może być przyczyną 
wstrzymania przez bank przelewów na konta osobiste studentów do czasu 
zasilenia konta następną transzą dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Uprzejmie proszę Szanownych Państwa Dziekanów o przekazanie 
powyższych informacji do wiadomości Studentów poprzez udostępnienie 
niniejszego komunikatu w serwisach informacyjnych Państwa Wydziałów. 

Do wiadomości: 
1. JM Rektor AGH, 
2. Kwestor AGH, 
3. URSS i URSD AGH, 
4. KU AZS AGH,
5. Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych, 
6. BON,
7. SSEK,
8. ZOSD, 
9. SWiRS, 
10. aa.
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