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I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Pomoc materialna przyznawana jest studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego z Funduszu 
Pomocy Materialnej, który zostaje utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z bu-
dżetu państwa.

2. Pomoc  materialną  może  otrzymać  student  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  który spełnia 
warunki  określone  w  ustawie  z dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w niniejszym regulaminie.

§ 2

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  – dziekana wydziału albo kie-

rownika studiów międzywydziałowych, jeżeli wykonuje on kompetencje dziekana 
w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej na podstawie odrębnych 
przepisów;

2) sekretariat  podstawowej jednostki organizacyjnej  – dziekanat lub sekretariat  ds. 
studenckich na danym wydziale, wyznaczony do prowadzenia spraw związanych 
z pomocą materialną;

3) sekretariat jednostki prowadzącej poszczególne kierunki (specjalności) studiów – 
odpowiednio: dziekanat lub sekretariat ds. studenckich wydziału, instytutu lub ka-
tedry;

4) Regulamin Studiów -  Regulamin Studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych  
studiów  magisterskich,  uchwalony  przez  Senat  Uniwersytetu  Jagiellońskiego 
uchwałą nr 15/V/2006 z dnia 31 maja 2006 r. ze zm.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostają określenia wymienione w § 1 ust. 2 Regu-
laminu Studiów, należy je rozumieć zgodnie z przepisami Regulaminu Studiów.

3. Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu mowa jest o kierunku studiów, rozumie się 
przez to także makrokierunki oraz studia międzykierunkowe.

§ 3  

Przyznając pomoc materialną studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego należy przestrze-
gać zasady równości dostępu do świadczeń pomocy materialnej i jawności działań w pra-
cach komisji stypendialnych, przy zachowaniu ochrony danych osobowych.

§ 4

1. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego może ubiegać się o pomoc materialną ze środków 
przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium za wyniki w nauce;
4) stypendium za wyniki w sporcie; 
5) stypendium na wyżywienie;
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6) stypendium mieszkaniowego;
7) zapomogi.

2. Oprócz świadczeń wymienionych w ust. 1 student może również ubiegać się o pomoc ma-
terialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych stypendiów regulują odrębne przepisy.

3. Składając wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za wyniki 
w sporcie student oświadcza, czy ubiega się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce 
lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

4. Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce albo sty-
pendium ministra za osiągnięcia w nauce. Student ma obowiązek złożyć w sekretariacie 
podstawowej jednostki organizacyjnej pisemne oświadczenie, które z tych stypendiów bę-
dzie pobierał.

5. Student może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie, albo stypendium ministra za 
wybitne osiągnięcia sportowe, albo stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 81, 
poz. 889, z późn. zm.). Student ma obowiązek złożyć w sekretariacie podstawowej jed-
nostki organizacyjnej pisemne oświadczenie, które z tych stypendiów będzie pobierał.

§ 5

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendia: 
socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe oraz za wyniki w sporcie tylko na jednym ze stu-
diowanych kierunków według własnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce i sty-
pendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym ze studiowanych kierunków, 
z zastrzeżeniem § 23 ust. 3. Stypendium za wyniki w nauce ulega zmniejszeniu na drugim 
lub kolejnym kierunku studiów według zasad określonych w § 22.

2. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku, wraz z wnioskiem o przyznanie świad-
czeń pomocy materialnej, składa pisemne oświadczenie o wyborze kierunku, na którym 
będzie  otrzymywał  wszystkie  świadczenia  pomocy materialnej  z  wyłączeniem stypen-
dium za wyniki w nauce i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Wyklu-
cza się możliwość zmiany w trakcie semestru kierunku, na którym otrzymywane są wyżej 
wymienione świadczenia.

3. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku (specjalności) studiów kontynuuje na-
ukę na drugim kierunku (specjalności) studiów, stypendium socjalne, stypendium na wy-
żywienie i stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, 
jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat (6 semestrów).

§ 6

1. Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyznawa-
ne są na semestr, a stypendia za wyniki w nauce i za wyniki sporcie na rok akademicki, z 
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wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr. 
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności 
orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akade-
micki.

2. Student może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 4  ust. 1 
pkt. 1– 6 w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy.

3. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc z zastrzeżeniem, że sty-
pendia za październik mogą być wypłacone w listopadzie.

§ 7

1. Łączna  miesięczna  wysokość  stypendiów:  socjalnego,  za  wyniki  w nauce,  za  wyniki  
w sporcie, na wyżywienie oraz  mieszkaniowego nie może być większa niż 90% najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w prze-
pisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

2. Rektor,  w  porozumieniu  z  Uczelnianą  Komisją  Ekonomiczną  Samorządu  Studentów, 
ustala:
1) wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o sty-

pendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe. Wysokość 
tego dochodu, ustalona przez Rektora, nie może być niższa niż kwota, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 
5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992);

2) podział  środków na poszczególne świadczenia  pomocy materialnej  dla wydziałów  
z uwzględnieniem formy studiów; 

3) rodzaj dokumentacji koniecznej do obliczenia dochodu w rodzinie studenta;
4) progi dochodu i wysokość świadczeń socjalnych w poszczególnych progach;
5) wysokość stypendiów za wyniki w nauce w poszczególnych przedziałach;
6) wysokość stypendiów za wyniki w sporcie w poszczególnych przedziałach;
7) maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi;
8) wysokość  stypendium  specjalnego  dla  osób  niepełnosprawnych  z  uwzględnieniem 

stopnia niepełnosprawności.

§ 8

1. Studenci, którzy:
1) powtarzają rok studiów lub wznowili studia po skreśleniu z listy studentów z powodu 

niezaliczenia roku – mogą otrzymywać jedynie świadczenia określone w § 4 ust. 1 pkt 
1-2 i 5-7;

2) przebywają  na  urlopie  –  nie  otrzymują  świadczeń  pomocy  materialnej,  o  których 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,2,5,6; nie otrzymują świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 
pkt 7 z zastrzeżeniem § 33 ust. 3; 

3) uzyskali  urlop  w  czasie  trwania  roku  akademickiego  -  nie  otrzymują  świadczeń  
pomocy materialnej, o których mowa w pkt. 2 od następnego miesiąca po uzyskaniu 
urlopu. 
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2. Student  urlopowany od początku semestru, w którym ubiega się o świadczenia wymie-
nione w ust. 1 pkt. 2  zobowiązany  jest złożyć odpowiedni wniosek w regulaminowo 
określonym terminie. W przypadku przyznania świadczeń  prawo do korzystania z nich 
uzyskuje po powrocie z urlopu, do końca okresu, na który było mu przyznane. 

3. Wznowienie wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 następuje po powrocie 
z urlopu, od następnego miesiąca po złożeniu przez studenta podania do kierownika pod-
stawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

4. Utrata prawa do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych na danym 
kierunku (specjalności) studiów następuje w przypadku:

1) obrony pracy dyplomowej  i  uzyskania  tytułu  zawodowego, z  zastrzeżeniem 
ust. 5;

2) skreślenia z listy studentów;
3) gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego roku akade-

mickiego w ramach toku studiów;
4) z powodu zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dys-

cyplinarnej.

5. Jeżeli ukończenie studiów nastąpiło w okresie, w którym student był uprawniony do po-
bierania świadczeń pomocy materialnej, ostatnia wypłata świadczenia pomocy materialnej 
następuje za miesiąc, w którym ukończył on studia.

6. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowany na studia do innych uczelni w kraju i za 
granicą (np. MOST, Erasmus), może otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy mate-
rialnej, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń, z zastrzeżeniem 
§ 29.

§ 9

1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium mieszka-
niowego oraz stypendium na wyżywienie:

1) przyznawanych na semestr zimowy – upływa 30 września roku akademickiego 
poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane;

2) przyznawanych na semestr letni – upływa 31 stycznia danego roku akademic-
kiego.

2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i stypendium za 
wyniki w sporcie 20 października danego roku akademickiego.

3. Termin  składania  wniosków o  przyznanie  stypendium specjalnego  dla  osób niepełno-
sprawnych upływa 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na 
który stypendium ma być przyznane.

4. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wymienionych w ust. 1 i 2 student 
może otrzymać świadczenia wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 3 - 6 jeżeli wniosek został 
złożony  do momentu rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel.

5. Miejscem właściwym dla składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy material-
nej są sekretariaty podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyznaczone dla pro-
wadzenia spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej. Wniosek w wersji pa-
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pierowej należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej  na 
stronie  www.usosweb.uj.edu.pl.  Niewypełnienie  wniosku w wersji  elektronicznej  unie-
możliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. Terminy, o których mowa w ust. 1 - 4 
odnoszą się do złożenia wniosku w wersji papierowej.

§ 10

1. Oprócz obywateli polskich, o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 4 ust. 
1 i 2 mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy, którzy:

1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) posiadają ważną Kartę Polaka;
3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) są pracownikami migrującymi lub osobami pracującymi na własny rachunek, 

będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia  o  Wolnym Handlu (EFTA) – 
strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub  Konfederacji 
Szwajcarskiej, posiadającymi prawo pobytu, w tym w przypadku, o którym 
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rze-
czypospolitej  Polskiej,  pobycie  oraz wyjeździe  z tego terytorium obywateli 
państw członkowskich Unii  Europejskiej  i  członków ich rodzin (Dz. U. Nr 
144, poz.  1043),  albo członkami ich rodzin,  jeżeli  mieszkają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

6) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Euro-
pejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z oko-
licznością,  o  której  mowa w art.  53  ust.1  pkt  7,  13,  i  14  ustawy z  dnia  
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);

8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo 
członkami ich rodzin, posiadającymi prawo stałego pobytu.

2. O stypendium za wyniki w nauce, stypendium za wyniki w sporcie, stypendium ministra 
za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe mogą się 
także  ubiegać  studenci,  posiadający  środki  finansowe niezbędne  na  pokrycie  kosztów 
utrzymania podczas studiów, którzy:

1) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej  lub  państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) są członkami rodzin osób, o których mowa w pkt 1),
3) posiadają ważną Kartę Polaka.

§ 11

Świadczenia pomocy materialnej są wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane 
przez studenta.
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II. Stypendium socjalne

§ 12

1. Stypendium socjalne  ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej.

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta (zał. nr 3) 
na okres semestru. 

§ 13

1. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu netto przy-
padającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego docho-
du przyjmuje się dochód rodziny studenta oraz studenta z roku podatkowego poprzedza-
jącego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na 
osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując dochody roczne rodziny studenta, a na-
stępnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie 
studenta. 

2. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszcze-
gólnych członków rodziny studenta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlega-
jącego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społecz-
ne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).

3. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiega-
nia się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolne-
go, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeli-
czeniowych  i  wysokości  przeciętnego  dochodu z  pracy  w indywidualnych  gospodar-
stwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.) z ostatniego roku kalendarzowego  poprzedzającego rok akademicki, na który sty-
pendium ma być przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolne-
go oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

§ 14

1. Przy ustalaniu wysokości  dochodu uprawniającego studenta do ubiegania  się o stypen-
dium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzie-

ci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnospraw-
ne bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzyma-
niu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. 
rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepeł-
nosprawne bez względu na wiek.
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2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania 
się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. 
zm.), z uwzględnieniem ust. 1, oraz zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

1) dochodów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny fi-
nansowo;

2) świadczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu;
3) świadczeń  otrzymywanych  na  podstawie  Działania  Zintegrowanego  Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych po-
przez programy stypendialne”;

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy 
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 
2572 z późn. zm.).

3. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następu-
jące warunki:

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
3) jego miesięczny dochód netto w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest 

mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (brutto) ogłasza-
nego na podstawie  odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu 
ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku po-
datkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypen-
dium;

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z ro-
dzicami bądź jednym z nich.

§ 15

1. Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej do określenia dochodu studenta znaj-
duje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

2. Szczegółowe zasady obliczania dochodu rodziny studenta znajdują się w załączniku nr 2 
niniejszego regulaminu.

3. Zasady sporządzania listy studentów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej 
określa załącznik nr 12.

4. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy 
materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w załączniku 
nr 1 do niniejszego regulaminu, podmiot ustalający dochód rodziny studenta i realizujący 
świadczenia  może domagać się takiego dokumentu.

III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

§ 16

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu nie-
pełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
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2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stop-
nia niepełnosprawności.

3. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilita-

cji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na pod-

stawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do sa-
modzielnej  egzystencji  orzeczoną  na  podstawie  przepisów o  ubezpieczeniu 
społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepi-
sach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

4. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

5. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

6. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są Powia-
towe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o nie-
zdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 17

1. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie 
roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po 
wygaśnięciu ważności orzeczenia.

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania 
roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane 
wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez możliwości wyrównania za po-
przednie miesiące.

3. W przypadku  utraty  ważności  orzeczenia  o  niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełno-
sprawności  i  ponownego ustalenia  niepełnosprawności  lub  stopnia  niepełnosprawności 
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stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności 
poprzedniego orzeczenia,  jeżeli  student  spełnia  warunki  uprawniające  do nabycia  tego 
świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełno-
sprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

IV. Stypendium za wyniki w nauce

§ 18

1. Stypendium za wyniki w nauce na dany rok akademicki może otrzymać student, który 
uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmio-
tów objętych  planem studiów i programem nauczania na danym kierunku (specjalności) 
studiów.

2. Student może ubiegać się o przyznanie mu stypendium za wyniki  w nauce składając  
w terminie  wskazanym w § 9 ust. 2 wniosek według wzoru określonego w załączniku  
nr 4.

§ 19

1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:
1) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku stu-

diów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od ukoń-
czenia studiów pierwszego stopnia; 

2) uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ważoną ocen nie niższą niż 
4,00 obliczoną  zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu Studiów, z dokładnością  do 
dwóch miejsc po przecinku;

3) do końca roku akademickiego wypełnił wszystkie warunki przewidziane Regu-
laminem Studiów oraz planem studiów i programem nauczania, wymagane do 
zaliczenia roku studiów na danym kierunku (specjalności) studiów; 

4) jest wpisany na kolejny rok akademicki.

2. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi, który korzysta z wpisu na ko-
lejny rok studiów, o którym mowa w § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów.

3. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi, który w poprzednim roku aka-
demickim powtarzał rok studiów, chyba że do końca tego poprzedniego roku akademic-
kiego zaliczył on oprócz powtarzanego kolejny rok studiów. W pozostałych przypadkach 
student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce dopiero na podstawie ocen uzyska-
nych w roku akademickim następującym po roku, w którym zaliczył on powtarzany rok 
studiów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. 2, stosuje się odpowiednio § 22, jeżeli część 
przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania dla kolejnego roku 
studiów została zaliczona w roku akademickim, w którym student zaliczył powtarzany rok 
studiów.
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§ 20

1. Średnią ocen studenta, o której mowa w niniejszym regulaminie klasyfikującą go na liście 
rankingowej (średnia ocen do stypendium), oblicza się jako średnią ważoną, zgodnie z 
Regulaminem Studiów, z zastrzeżeniem § 23 ust. 7.

2. Za podstawę do obliczenia średniej ocen studenta bierze się przedmioty zaliczone tylko 
w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium za wyniki  
w nauce ma być przyznane. Nie uwzględnia się ocen z przedmiotów pozaprogramowych 
lub zaliczanych w poprzednich latach akademickich oraz ocen uzyskanych na innych stu-
diowanych kierunkach (specjalnościach).

3. Przedmiotem pozaprogramowym jest przedmiot, którego obowiązku zaliczenia lub możli-
wości wyboru przez studenta nie przewiduje plan studiów i program nauczania danego 
kierunku  (specjalności)  studiów  i  jednocześnie  nie  jest  on  objęty deklaracją,  o  której 
mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu Studiów. Nie stanowią przedmiotów pozaprogramowych:

1) przedmioty przewidziane dla innych lat studiów objęte planem studiów i pro-
gramem nauczania danego kierunku (specjalności) studiów;

2) przedmioty,  na włączenie  których do swojego toku studiów student uzyskał 
zgodę właściwego kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Przepis niniejszy nie narusza postanowień Regulaminu Studiów.

§ 21

1.  Stosownie do postanowień, o których mowa w ust. 6, stypendium za wyniki w nauce 
otrzymuje 18% studentów - spośród wszystkich wpisanych na dany rok i kierunek (spe-
cjalność, formę studiów) - którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce (uzyskali najwyższe 
średnie ocen wśród studentów ubiegających się o to stypendium i spełniających pozostałe 
warunki określone w niniejszym regulaminie). Za 100% studentów uważa się wszystkich 
wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku (specjalności, formie studiów) na 
dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego.

2. Studentów uprawnionych do otrzymania stypendium za wyniki w nauce na danym roku 
i kierunku (specjalności, formie studiów) klasyfikuje się według uzyskanej średniej ocen 
w trzech przedziałach i do każdego z tych przedziałów przyporządkowuje się odpowied-
nią wysokość stypendium:

1) I przedział:  4% studentów, nie mniej niż 1 osoba;
2) II przedział: 10 % studentów minus osoby, którym przyznano stypendium w I 

przedziale; 
3) III przedział: 18 % studentów minus osoby, którym przyznano stypendium w I 

i II przedziale.

3. Lista rankingowa obejmuje wszystkich studentów wpisanych na dany kierunek (specjal-
ność, formę studiów) na dzień 15 października danego roku akademickiego z zastrzeże-
niem § 23 ust 6. Studentów, którzy nie złożyli wniosku lub którzy według przepisów ni-
niejszego regulaminu nie mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce klasyfikuje się 
na liście rankingowej - niezależnie od uzyskanej  przez nich średniej  ocen - poza 18% 
uprawnionych do otrzymania stypendium. Lista rankingowa zawiera informacje na temat 
liczby studentów wpisanych na poprzedni rok studiów na danym kierunku (specjalności, 
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formie studiów) na dzień 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Wzór listy ran-
kingowej określa załącznik nr 13. 

4. W przypadku, gdy 18 % najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita stosuje się 
zaokrąglenie matematyczne w następujący sposób: do 0,49 osoby w dół do liczby całko-
witej, a od 0,50 osoby w górę do liczby całkowitej.

5. W przypadku,  gdy liczba  studentów  kwalifikujących  się  do  wyższego  przedziału  jest 
większa niż określa to dany próg procentowy, powiększa się dany przedział, pomniejsza-
jąc jednocześnie kolejny przedział. 

6. Studentów klasyfikuje się na osobnych listach rankingowych dla każdego roku, każdego 
kierunku i każdej formy studiów. Jednakże kierownik podstawowej jednostki organizacyj-
nej na wniosek właściwego organu Samorządu Studentów może:

1) jeżeli w ramach danego kierunku wyodrębnione są specjalności i w poprzed-
nim roku akademickim były różnice programowe między poszczególnymi spe-
cjalnościami postanowić o sporządzaniu osobnych list rankingowych dla okre-
ślonych specjalności;

2) w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy na jednym roku danego 
kierunku studiuje mniej niż 30 osób, postanowić o sporządzaniu wspólnej listy 
rankingowej dla dwóch lub większej liczby kierunków;

3) w uzasadnionych przypadkach,  w szczególności  gdy w ramach poszczegól-
nych form studiów nie ma różnic programowych postanowić o sporządzaniu 
wspólnej listy rankingowej dla różnych form studiów określonych kierunków. 

7. Niedopuszczalne jest sporządzanie wspólnej listy rankingowej dla studentów różnych lat 
lub dla studiów I i II stopnia, jak również dla kierunków (specjalności) studiów prowadzo-
nych na różnych wydziałach. Niedopuszczalne jest również sporządzanie osobnych list 
rankingowych dla poszczególnych specjalizacji.

8. Wysokość stypendium za wyniki w nauce w danych przedziałach procentowych jest jed-
nakowa na wszystkich latach, kierunkach (specjalnościach) i formach studiów. 

§ 22

1. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku (specjalności) mogą otrzymać na każdym 
ze studiowanych kierunków (specjalności) studiów stypendium za wyniki w nauce na pod-
stawie  średniej ocen obliczonej tylko  z przedmiotów, które zaliczali w poprzednim roku 
akademickim na danym kierunku (specjalności) studiów. Jeżeli  w programie nauczania 
danego roku studiów znalazły się przedmioty zaliczone na innym studiowanym kierunku 
(specjalności), nie mogą być one wliczone do średniej ocen.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się procentowy współczynnik do oblicza-
nia wysokości stypendium, polegający na tym, że: 

1) oblicza się średnią ocen z przedmiotów zaliczanych w danym roku akademic-
kim na danym kierunku (specjalności) studiów, na podstawie której plasuje 
się studenta do danego przedziału; 

2) oblicza się procent zaliczonych na danym  kierunku (specjalności)  studiów 
przedmiotów w odniesieniu do wszystkich wymaganych do zaliczenia roku 
studiów, w danym roku akademickim; 
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3) kwotę  stypendium wypłacanego studentowi  ustala  się  przez  przemnożenie 
wysokości stypendium w przedziale, do którego zakwalifikował się student, 
przez współczynnik obliczony zgodnie z pkt. 2. Kwotę wypłacanego stypen-
dium zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 23

1. Stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku studiów II stopnia przyznaje się w 
oparciu o przepisy paragrafów 18 - 22, z zachowaniem odrębności wynikających z ni-
niejszego paragrafu.

2. Studenci I roku studiów II stopnia mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce na 
podstawie średniej ocen uzyskanych - w trakcie ostatniego roku studiów I stopnia -  
z przedmiotów przewidzianych  w programie studiów, chyba że do końca roku akade-
mickiego, w którym zgodnie z planem studiów powinni byli ukończyć ostatni rok stu-
diów I stopnia, nie ukończyli tych studiów. 

3. Na podstawie średniej  ocen uzyskanych na danym kierunku (specjalności)  w trakcie 
ostatniego roku studiów I stopnia student I roku studiów II stopnia może ubiegać się  
o stypendium za wyniki w nauce tylko na jednym ze studiowanych kierunków (specjal-
ności). 

4. Student I roku studiów II stopnia może ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce 
składając w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 wniosek według wzoru określonego w za-
łączniku nr 5. Do wniosku należy dołączyć indeks i zaświadczenie (załącznik nr 11) 
z ukończonej szkoły wyższej potwierdzające średnią ocen uzyskanych na ostatnim roku 
studiów I stopnia, chyba że student ubiega się o stypendium na podstawie średniej ocen 
uzyskanej w trakcie studiów I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim na tym samym 
kierunku (specjalności).

5. Średnie ocen uzyskane przez studenta I roku studiów II stopnia w skali, w której naj-
wyższą oceną jest 6,0 lub 5,5 zastępuje się odpowiednikami przeliczonymi według na-
stępującego wzoru:

• Ze skali ocen 2 – 5,5:

7
2

7
6 +⋅= ŚredniaśredniaUJ

• Ze skali ocen 2 – 6:

2
1

4
3 +⋅= ŚredniaśredniaUJ

gdzie:
średnia UJ oznacza średnią ocen w skali Uniwersytetu Jagiellońskiego (ostateczna 
średnia, którą chcemy otrzymać)
Średnia oznacza średnią kandydata wyliczoną na podstawie jego indeksu i zaświad-
czenia z poprzedniej uczelni.

6. Lista rankingowa dla I roku studiów II stopnia obejmuje wszystkich studentów wpisa-
nych na dany rok i kierunek  (specjalność, formę studiów) na dzień 15 października da-
nego roku akademickiego. Studentów, którzy nie złożyli  wniosku lub którzy według 
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przepisów niniejszego regulaminu nie mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce 
klasyfikuje się na liście rankingowej - niezależnie od uzyskanej przez nich średniej ocen 
- poza 18% uprawnionych do otrzymania stypendium.

7. Studentów I roku studiów II stopnia klasyfikuje się na dwóch odrębnych listach stypen-
dialnych rankingowych:

1) lista I – obejmująca studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim;
2) lista II – obejmująca studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na innej 
uczelni.

8. Studenci, którzy ukończyli  studia I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim (lista sty-
pendialna I) klasyfikowani są do stypendium za wyniki w nauce na podstawie średniej 
ważonej ocen.

9. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni (lista stypendialna II) klasy-
fikowani  są  do stypendium za wyniki  w nauce na podstawie  średniej  arytmetycznej 
ocen.

10. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje 18% studentów I roku studiów II stopnia  
z każdej listy stypendialnej rankingowej.

§ 24

1. Student,  który  przeniósł  się  z  innej  uczelni  na  studia  w Uniwersytecie  Jagiellońskim, 
może ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce, jeśli od początku roku akademickiego 
poprzedzającego rok, na który stypendium ma być przyznane, był studentem Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego.  Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej,  w uzasadnionych 
przypadkach może:
1) postanowić o możliwości  przyznania  stypendium za wyniki  w nauce studentowi, 

który przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński w trakcie roku akademickiego po-
przedzającego rok, na który stypendium ma być przyznane. W takim przypadku, je-
żeli część programu studiów została zrealizowana na innej uczelni, stosuje się odpo-
wiednio przepisy § 22, chyba że kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 
postanowi inaczej. Za podstawę do obliczenia średniej ocen do stypendium bierze 
się wyłącznie oceny uzyskane w Uniwersytecie Jagiellońskim;

2) jeżeli program studiów na ostatnim studiowanym roku w poprzedniej uczelni zosta-
nie określony jako odpowiadający programowi kierunku (specjalności)  studiów, na 
który student został przyjęty - postanowić o możliwości przyznania stypendium za 
wyniki w nauce na podstawie wyników (średniej ocen) uzyskanych w poprzedniej 
uczelni - gdy przyjęcie studenta na Uniwersytet Jagielloński nastąpiło przed dniem 
20 października roku akademickiego, na który stypendium ma być przyznane.

2. Wniosek w sprawach, o których mowa w  ust.1, student może złożyć najpóźniej  wraz  
z wnioskiem, o którym mowa w § 18 ust. 2.

3. Ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy zmieniali kierunek (specjalność) 
studiów w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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V. Stypendium za wyniki w sporcie

§ 25

1. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który osiągnął wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. Student może otrzymać stypendium za wyniki w sporcie w następujących przypadkach:
1) posiadania statusu członka kadry narodowej – stypendium I stopnia; 
2) zajęcia medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski – stypendium I 

stopnia;
3) zakwalifikowania się w drodze eliminacji i występ w zawodach finałowych Akade-

mickich Mistrzostw Polski stypendium II stopnia;
4) zakwalifikowania się w drodze eliminacji i występ w zawodach Strefy C Akademic-

kich Mistrzostw Polski – stypendium III stopnia.
5) reprezentowania  Uczelni  w ogólnopolskich  zawodach osób niepełnosprawnych  – 

stypendium III stopnia.
6)  zajęcia medalowego miejsca w klasyfikacji danej dyscypliny sportowej w Małopol-

skiej Lidze Akademickiej - stypendium czwartego stopnia
7) zajęcia medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej szkół wyższych w Małopol-

skiej Lidze Akademickiej - stypendium piątego stopnia

3. Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest na wniosek studenta (załącznik nr 6). 
Wniosek powinien być poświadczony przez prezesa Klubu Uczelnianego AZS UJ lub 
prezesa terenowego związku sportowego, którego student jest członkiem i kierownika 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do wniosku 
powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta wysokich 
wyników sportowych. 

4. Przy poświadczaniu wniosku o stypendium za wyniki w sporcie prezes Klubu Uczelnia-
nego AZS UJ lub prezes terenowego związku sportowego, którego student jest człon-
kiem i  kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, biorą pod uwagę w szczególności:
1) nienaganną postawę studenta jako sportowca;
2) wysoki poziom sportowy i posiadanie osiągnięć wyszczególnionych w ust. 2

§ 26

1. Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane studentowi dopiero po ukończeniu 
pierwszego roku studiów, jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu roku akademickie-
go. Stypendium przyznaje się na podstawie wyników z poprzedniego roku akademickie-
go. Student oprócz uzyskania wyników w sporcie powinien terminowo zaliczyć rok stu-
diów i uzyskać wpis na kolejny rok studiów. Przepis § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Student I roku studiów II stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów  
I stopnia może ubiegać się o stypendium za wyniki w sporcie, jeżeli na ostatnim roku 
studiów I stopnia spełnił kryteria określone w § 25 ust. 1 i 2.
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VI. Stypendium na wyżywienie

§ 27

1.Stypendium na wyżywienie może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji ma-
terialnej.

2.Do ustalenia sytuacji materialnej studenta oraz określenia zasad przyznawania tego stypen-
dium, jak również do ustalenia wysokości kwot tego stypendium oraz jego wypłaty stosu-
je się odpowiednio przepisy rozdziału II niniejszego regulaminu.

VII. Stypendium mieszkaniowe

§ 28

1. Stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym 
niż dom studencki może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 
uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Student studiów stacjonarnych, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać 
stypendium mieszkaniowe również z tytułu  zamieszkania z niepracującym małżonkiem 
lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. 

3. Student zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki może otrzymać stypendium 
mieszkaniowe dla siebie i swojego niepracującego małżonka lub dziecka pod warunkiem 
przedłożenia uczelni umowy najmu lub użyczenia.

 
4. Do ustalenia sytuacji materialnej studenta oraz określenia zasad przyznawania tego sty-

pendium, jak również wysokości kwot tego stypendium oraz jego wypłaty stosuje się od-
powiednio przepisy rozdziału II niniejszego regulaminu.

§ 29

Student studiów stacjonarnych, skierowany na studia do innych uczelni w kraju lub za grani-
cą,  może  otrzymać  stypendium mieszkaniowe w okresie tych  studiów, jeżeli  spełnione  są 
łącznie warunki:

1) należycie udokumentuje zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym 
niż dom studencki w okresie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą;

2) studia  rozpoczęte  w innej  uczelni  odbywają  się  na zasadzie  oddelegowania 
przez uczelnię macierzystą.

§ 30

1. We wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego student oświadcza, że w terminie 7 
dni od momentu zdarzenia poinformuje uczelnię o:
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1) swojej rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim i (lub) swojego małżonka;
2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu lub użyczenia;
3) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracu-

jący
 
- pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 student traci prawo do przyznania stypendium 
mieszkaniowego.

VIII. Zapomogi

§ 31

1. Zapomoga może być   przyznana  studentowi,  który z  przyczyn  losowych znalazł  się 
przejściowo w trudnej sytuacji  materialnej.

2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (załącznik nr 7).

§ 32

1. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi 
zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub człon-
ka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny. 

2. O zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka/dzieci może ubiegać się jedno z rodziców 
dziecka, będące studentem UJ. 

3. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w ter-
minie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

4. Zdarzenia podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udoku-
mentować.

§ 33

1. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

2. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy na to samo zdarzenie.

3. Student przebywający na urlopie  udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia 
dziecka może otrzymać zapomogę.
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IX. Tryb wydawania decyzji oraz organizacja 
i funkcjonowanie komisji stypendialnych 

§ 34

1. Pomoc materialną wymienioną w § 4 ust. 1 przyznaje kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni. 

2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni studentowi przy-
sługuje odwołanie do Rektora, składane w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji.

§ 35

1. Na pisemny wniosek właściwego organu Samorządu Studentów kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni lub Rektor przekazują uprawnienia, o których mowa  
w §  34  odpowiednio:  Wydziałowej  Komisji  Stypendialnej  lub Odwoławczej  Komisji 
Stypendialnej. Nie dotyczy to uprawnień do podejmowania decyzji w sprawach, o któ-
rych mowa w § 21 ust. 6 oraz w § 24.

2. Wydziałową Komisję Stypendialną powołuje kierownik podstawowej jednostki organi-
zacyjnej uczelni, a Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród studen-
tów delegowanych odpowiednio przez właściwy organ  Samorządu Studentów i pracow-
ników uczelni, przy czym studenci stanowią większość składu komisji. Komisje powołu-
je się na rok akademicki.

3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy 
liczby członków.

4. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą studenci będący przedstawiciela-
mi  kierunków  (specjalności)  studiów  stacjonarnych  lub  niestacjonarnych  delegowani 
przez wydziałowy organ Samorządu Studentów oraz pracownicy podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni (koordynatorzy ds. pomocy materialnej danego wydziału) delego-
wani przez kierownika tej jednostki. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wcho-
dzą studenci delegowani przez uczelniany organ Samorządu Studentów oraz pracownicy 
uczelni delegowani przez Rektora. 

5. Od udziału w pracach komisji nad przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej  wyłą-
czone zostają  osoby wskazane w art. 24 i 25 k.p.a.

6. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej/Rektor 
po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Studentów może odwołać komisję 
lub jej członka. 

§ 36

1. Pracownicy sekretariatów jednostek prowadzących poszczególne kierunki (specjalności) 
studiów przygotowują w terminie do dnia 15 października każdego roku akademickiego 
listy rankingowe studentów kierunków (specjalności) prowadzonych przez te jednostki. 
Wzór listy rankingowej określa załącznik nr 13.
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2. Koordynatorzy ds. pomocy materialnej przygotowują zbiorcze listy rankingowe oraz li-
sty studentów ubiegających się  o  świadczenia  pomocy materialnej,  o których  mowa  
w § 15 ust. 3, jak również udokumentowane wnioski studentów o przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym - do dnia 20 października. 

§ 37

1. Decyzje  wydawane przez  Wydziałowe Komisje  Stypendialne  i  Odwoławczą  Komisję 
Stypendialną dotyczące świadczeń pomocy materialnej podpisują przewodniczący tych 
komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

2. O miejscu i terminie odbioru decyzji podjętych przez Wydziałowe Komisje Stypendialne 
zawiadamia się niezwłocznie studentów. 

3. Decyzje I instancji w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej doręczane są 
studentowi  w  sekretariacie  podstawowej  jednostki  organizacyjnej,  za  potwierdzeniem 
odbioru. Przygotowuje je Wydziałowa Komisja Stypendialna wspólnie z administracją 
wydziału. 

§ 38

1. Odwołanie  od  decyzji  kierownika  podstawowej  jednostki  organizacyjnej  uczelni/Wy-
działowej  Komisji  Stypendialnej  do Rektora/Odwoławczej  Komisji  Stypendialnej  stu-
dent może wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem kie-
rownika  podstawowej  jednostki  organizacyjnej  uczelni/Wydziałowej  Komisji  Stypen-
dialnej. Pisma w tej sprawie należy kierować na dziennik podawczy właściwego wydzia-
łu. 

2. Decyzje II instancji doręczane są studentowi w Dziale Nauczania UJ lub pocztą, za po-
twierdzeniem  odbioru.  Przygotowuje  je  Rektor/Odwoławcza  Komisja  Stypendialna 
wspólnie z pracownikami Działu Nauczania UJ.

3. Odwołania rozpatrzone przez Rektora/Odwoławczą Komisję Stypendialną są przekazy-
wane do Działu Nauczania w celu odnotowania sprawy.

§ 39

1. W przypadku ustalenia, że student uzyskał świadczenie na podstawie nieprawdziwych da-
nych kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej/Rektor wstrzymuje wykonanie de-
cyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej (wstrzymuje wypłatę świad-
czenia).

2. Nienależnie pobrane przez studenta świadczenia podlegają zwrotowi pod rygorem odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej i są przekazywane na fundusz pomocy materialnej.

§ 40

1. Do postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się odpo-
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wiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz przepisy o zaskarżaniu de-
cyzji do sądu administracyjnego.

2. Decyzja wydana przez Rektora/Odwoławczą Komisję Stypendialną jest ostateczna. Od 
decyzji tej studentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Skargę wnosi się 
za pośrednictwem Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  Skargę składa się po-
przez dziennik podawczy uczelni - Sekretariat Ogólny UJ.

X. Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 41

1 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.  

2 W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3 Traci moc  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń po-
mocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 września 2008 
roku.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji
Ekonomicznej  Samorządu Studentów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jakub Jasiński

z up. Rektora UJ
Prorektor ds. dydaktyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab.  Andrzej Mania
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