
  

Regulamin Funduszu Stypendialnego Ad Polonos 

§ 1 
 

1. Fundusz Stypendialny Ad Polonos powstał z inicjatywy i utrzymuje się ze środków 

ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez prof. dr hab. Urszulę Martę 

Doleżal, która w ten sposób pragnie wspomagać potomków zesłańców polskich 

studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fundusz jest też wyrazem pamięci o prof. dr. 

hab. med. Marianie Doleżalu, który pochodził z rodziny zasłużonej dla polskości ziem 

kresowych.  

2. Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów są ewidencjonowane na odrębnym koncie 

księgowym: „Własne Fundusze Stypendialne”. 

 

§ 2 
 

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyróżniających się w nauce studentów 

i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

§ 3 
 

1. O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego Ad Polonos mogą ubiegać się: 

1) studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

a) ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich lub są studentami studiów drugiego stopnia; 

b) uzyskali średnią ważoną ocen co najmniej 4,0 w roku akademickim 

poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek; w przypadku studentów, którzy 

ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich średnią ważoną ocen co najmniej 3,5; 

c) legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia 

w rozumieniu przepisów o repatriacji;  

d) są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, 

Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina. 

2) doktoranci UJ Collegium Medicum, którzy ukończyli pierwszy rok studiów 

doktoranckich i spełniają łącznie następujące warunki: 

a) wykazują się udokumentowaną aktywnością naukową, a w szczególności: 

czynnym udziałem w konferencjach naukowych (referat, sesja posterowa), 

publikacjami, udziałem w projektach (badania naukowe, prace rozwojowe); 

b) legitymują się Kartą Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia 

w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

c) są obywatelami jednego z następujących krajów: Armenia, Białoruś, Gruzja, 

Kazachstan, Litwa, Rosja, Ukraina. 

2. W przypadku braku kandydatów spełniających kryteria wymienione w ust. 1 pkt 2, 

stypendium może zostać przyznane doktorantowi UJ Collegium Medicum, spełniającemu 

warunki wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a, który ukończył co najmniej drugi rok studiów 

doktoranckich. 

 

§ 4 
 

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

zamieszczana na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 



  

§ 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 
 

1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest złożyć:  

1) wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu; 

2) zaświadczenie o średniej ważonej ocen wystawione przez sekretariat właściwej 

jednostki; 

3) kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie 

(oryginał do wglądu); 

4) kserokopię paszportu (oryginał do wglądu). 

2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium obowiązany jest złożyć:  

1) wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu; 

2) życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć w zakresie określonym  

w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a wraz z dokumentami je potwierdzającymi; 

3) kserokopię Karty Polaka lub decyzji konsula RP stwierdzającej pochodzenie polskie 

(oryginał do wglądu); 

4) kserokopię paszportu (oryginał do wglądu). 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, należy składać w jednostce organizacyjnej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za obsługę Własnych Funduszy 

Stypendialnych, w terminie do 20 października. 

 

§ 7 
 

1. Stypendystów Funduszu wyłania w drodze konkursu Rada Funduszu Stypendialnego Ad 

Polonos, zwana dalej Radą, powoływana decyzją Rektora UJ. W skład Rady wchodzą: 

przedstawiciel darczyńcy, co najmniej 2 przedstawicieli władz UJ, przedstawiciel UJ CM, 

przedstawiciel Związku Sybiraków oraz po jednym przedstawicielu samorządu studentów 

i samorządu doktorantów.  

2. Rada przygotowuje listę rankingową kandydatów na podstawie następujących kryteriów: 

1) w przypadku studentów: 

a) średniej ważonej ocen ze studiów;  

b) w przypadku, gdy na ostatniej pozycji na liście rankingowej uprawniającej do 

otrzymania stypendium znajdą się osoby z identyczną średnią ważoną ocen, 

stypendium otrzyma osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów za 

udokumentowaną aktywność naukową, a w szczególności czynny udział 

w konferencjach naukowych (referat, sesja posterowa), publikacje lub udział 

w projektach badawczo-rozwojowych. Aktywność naukowa punktowana będzie 

według skali, o której mowa w pkt 2. Jeżeli powyższe postępowanie nie 

doprowadzi do rozstrzygnięcia Rada może przyznać punkty za udokumentowaną 

aktywność w organizacji studenckiej. Rada wezwie studentów, co do których 

zaistniała ta okoliczność, do przedłożenia stosownej dokumentacji. 

2) w przypadku doktorantów: 

a) udział w krajowej konferencji naukowej z referatem – 4 punkty, z posterem – 2 

punkty (maksymalnie 16 punktów); 



  

b) udział w międzynarodowej konferencji naukowej z referatem – 6 punktów, 

z posterem – 3 punkty (maksymalnie 18 punktów); 

c) publikacje naukowe, w tym prace przyjęte do publikacji do dnia złożenia wniosku 

– punkty od 0 do 30; 

d) udział w projektach (badania naukowe, prace rozwojowe) – punkty od 0 do 20. 

 

§ 8 
 

1. Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady. 

2. Rektor: 

1) określa corocznie wysokość i liczbę stypendiów w danym roku akademickim, 

uwzględniając wysokość środków przekazanych na ten cel przez Fundatorkę. 

Wysokość stypendium nie może być wyższa niż 400 zł (słownie: czterysta złotych) 

miesięcznie w przypadku studentów oraz 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie 

w przypadku doktorantów; przyznawanych jest nie więcej niż 12 stypendiów (w tym 

maksymalnie 2 stypendia mogą być przyznane doktorantom);  

2) zatwierdza na wniosek Rady wyłonionych laureatów; 

3) zawiadamia wyłonionych laureatów o przyznaniu im stypendium.  

3. Informacja o liczbie i wysokości stypendium w danym roku akademickim podawana jest  

w sposób określony w § 4. 

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

 

§ 9 
 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium: 

1) w przypadku utraty statusu studenta lub doktoranta;  

2) w przypadku zawieszenia stypendysty w prawach studenta/doktoranta prawomocnym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej; 

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 lub naruszenia zasad rzetelności naukowej, 

Rektor UJ może zawiesić wypłatę stypendium. Jeżeli postępowanie wyjaśniające 

potwierdzi zarzuty, Rektor UJ zobowiązuje stypendystę do zwrotu pobranego stypendium, 

wyznaczając stypendyście odpowiedni termin. Jeśli 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 po zasięgnięciu 

opinii Rady. 

5. Od decyzji Rektora UJ nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 10 
 

Każdy ze stypendystów Funduszu otrzymuje dyplom potwierdzający otrzymanie stypendium. 

 

§ 11 
 

Po zakończeniu finansowania przez Panią prof. dr hab. Urszulę Martę Doleżal, działalność 

Funduszu zostanie zakończona. 

 


