
 

 

 

 

 

Regulamin Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków 

§ 1 

1. Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów 

pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa 

dojrzałości i spełniają warunki określone w § 3. 

2. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce są ewidencjonowane na 

odrębnym koncie księgowym: „Własne Fundusze Stypendialne”. 

§ 2 

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z odpisu w ciężar kosztów działalności 

dydaktycznej, który nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok. 

§ 3 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, stypendystą zostaje student, który uzyskał następujące wyniki  

w nauce: 

1) był uczestnikiem finałów olimpiady międzynarodowej, 

2) lub spełnia łącznie poniższe dwa warunki: 

a) jest laureatem eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej; 

b) zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady 

przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie  

od tego, w której edycji olimpiady uczestniczył. 

2. Przepisy ust. 1 dotyczą osiągnięć uzyskanych w olimpiadach wymienionych w uchwale 

Senatu UJ obowiązującej w danym roku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia  

w UJ. 

3. Medaliści finałów olimpiady międzynarodowej uzyskują stypendium stanowiące 

dwukrotność stypendium przyznawanego pozostałym uczestnikom finałów olimpiady 

międzynarodowej oraz laureatom eliminacji centralnych olimpiad ogólnopolskich. 

§ 4 

Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium oraz  o zasadach jego przyznawania jest 

zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w informatorach, 

folderach i innych materiałach skierowanych do osób ubiegających się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie.  

§ 5  

Stypendium przyznawane jest na okres od października do lipca i wypłacane w miesięcznych 

ratach do 15 dnia miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.  

Pierwsza wypłata stypendium składająca się łącznie z 3 rat (październik, listopad, grudzień) 

jest wypłacana jednorazowo do 15 grudnia. 



 

§ 6 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest złożyć: 

1) wniosek według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; 

2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź 

zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady; 

3) zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat danej jednostki. 

 

§ 7 

Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 6, należy złożyć w jednostce 

organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za obsługę Własnych Funduszy 

Stypendialnych, w terminie do 20 października. 

§ 8 

1. Funduszem zarządza Rektor UJ. 

2. Rektor: 

1) określa corocznie wysokość stypendiów w danym roku akademickim biorąc pod 

uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel oraz liczbę przyznanych 

stypendiów. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 750 zł (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, a dla medalistów finałów olimpiady 

międzynarodowej, o których mowa w § 3 ust. 3, nie może być wyższa niż 1 500 zł 

(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie; przyznawanych jest nie więcej niż 

60 stypendiów; 

2) zatwierdza wyłonionych stypendystów; 

3) zawiadamia wyłonionych stypendystów o przyznaniu im stypendium. 

3. Od decyzji Rektora UJ w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie. 

§ 9 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

1) zawieszenia stypendysty w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji 

dyscyplinarnej; 

2)  skreślenia stypendysty z listy studentów w trakcie roku akademickiego, w którym 

wypłacane jest stypendium, 

w każdym przypadku od miesiąca następnego po zaistnieniu wymienionych okoliczności.  

2. W przypadku naruszenia przez stypendystę zasad konkursu, w szczególności przez 

podanie nieprawdziwych danych we wniosku, Rektor UJ może zawiesić wypłatę 

stypendium. Jeżeli postępowanie wyjaśniające potwierdzi zarzuty, Rektor UJ zobowiązuje 

stypendystę do zwrotu pobranego stypendium, wyznaczając stypendyście odpowiedni 

termin. Jeżeli postępowanie nie potwierdzi zarzutów, wypłata stypendium zostanie 

wznowiona, a zaległe raty wypłacone.  

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego w stosunku do stypendysty. 

4. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje Rektor UJ. 

5. Od decyzji Rektora UJ odwołanie nie przysługuje. 

 

 



 

§ 10 

Każdy ze stypendystów Funduszu otrzymuje dyplom potwierdzający przyznanie stypendium. 

§ 11 

Rektor UJ, raz w roku, składa Senatowi UJ sprawozdanie z wykorzystania środków 

zgromadzonych na koncie Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków. 

 

 


