
 

Poz. 7 

ZARZĄDZENIE NR 4 

REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów  
wypłacanych ze środków Rektorskiego Funduszu Stypendialnego  

Na podstawie § 36 ust. 1 oraz § 151 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu 

Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

Uniwersytet Warszawski posiada Własny Fundusz Stypendialny, zwany dalej: 

„Rektorskim Funduszem Stypendialnym”. 

§ 2 

Rektorski Fundusz Stypendialny działa na podstawie regulaminu, który stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia  

1 października 2022 r. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
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Załącznik  

do zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2023 r.  

w sprawie zasad przyznawania stypendiów wypłacanych ze środków  

Rektorskiego Funduszu Stypendialnego 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA „STYPENDIÓW NA START”  

W RAMACH REKTORSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

§ 1 

1. Rektorski Fundusz Stypendialny, stanowiący własny fundusz Uniwersytetu 

Warszawskiego na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia 

naukowe dla pracowników i doktorantów, przeznacza się na wypłatę „Stypendiów na 

Start”: 

1) „Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczonego dla studentów 

pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu 

rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie 

posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej; 

2) „Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczonego dla studentów 

pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole 

doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami posiadającymi status medalisty 

Mistrzostw Polski lub finalisty Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy, a także  

w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora  

w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”; 

3) „Stypendium na Start dla Doktorantów” – przeznaczonego dla doktorantów 

pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, którzy osiągnęli w postępowaniu 

rekrutacyjnym wynik punktowy znajdujący się w 20% najwyższych wyników  

w danej dyscyplinie lub w ramach programu kształcenia w danej szkole 

doktorskiej; jeśli liczba doktorantów uprawnionych do otrzymania „Stypendium na 

Start” w danej grupie jest niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby 

całkowitej, przy czym liczba stypendystów jest nie mniejsza niż jeden; 

– zwanych dalej „stypendium”. 

2. Rektor w formie komunikatu określa: 

1) wysokość stypendium; 

2) termin składania wniosków o przyznanie stypendium; 

3) formę składania wniosków o przyznanie stypendium. 

3. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy i wypłacane 

jednorazowo w terminie 30 dni od dnia jego przyznania na rachunek bankowy 

wskazany przez stypendystę w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. 
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4. Informację o możliwości ubiegania się o stypendium oraz o zasadach jego 

przyznawania zamieszcza się na stronie internetowej Biura ds. Pomocy Materialnej 

oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium złożony przez osobę nieuprawnioną 

pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 2 

Student lub doktorant ubiegający się o stypendium składa: 

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 w przypadku 

stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1; 

3) zaświadczenie właściwego akademickiego związku sportowego lub dokument 

potwierdzający zajęcie punktowanego miejsca na zawodach sportowych  

w przypadku stypendium, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. 

§ 3 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 

1) zawieszenia stypendysty w prawach studenta lub doktoranta prawomocnym 

orzeczeniem komisji dyscyplinarnej; 

2) skreślenia stypendysty z listy studentów lub doktorantów w trakcie roku 

akademickiego, w którym wypłacane jest stypendium. 

2. Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu wypłaconego stypendium  

w każdym przypadku od miesiąca następującego po zaistnieniu okoliczności 

wymienionych w ust. 1 w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Rektora. 

3. W przypadku naruszenia przez stypendystę zasad konkursu,  

w szczególności podania nieprawdziwych danych we wniosku, Rektor zobowiązuje 

stypendystę do zwrotu nienależnie pobranego stypendium, wyznaczając odpowiedni 

termin dokonania zwrotu stypendium. 

4. Od decyzji Rektora, o których mowa w ust. 2 i 3, nie przysługuje odwołanie. 
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Załącznik  
do Regulaminu przyznawania „Stypendiów na Start”  

w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego  

Wniosek o przyznanie Stypendium na Start 

Proszę zaznaczyć stypendium, o które Pan/Pani się ubiegacie:  

          Stypendium na Start dla Olimpijczyków 

          Stypendium na Start dla Sportowców 

          Stypendium na Start dla Doktorantów 

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami:  

Imię (imiona) Nazwisko 

  

Numer PESEL (albo seria i numer paszportu1) 

 

Adres zamieszkania 

 

Telefon E-mail 

  

Opis osiągnięć, które stanowią podstawę do ubiegania się o stypendium 

 

Numer konta 

 

                                                           
1 Dotyczy osób nieposiadających numeru PESEL. 
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Nazwa kierunku studiów, na którym kształci się student albo nazwa dyscypliny naukowej 
lub programu kształcenia, na którym kształci się doktorant 

 

Jednostka dydaktyczna albo szkoła doktorska 

 

 

 

Podpis wnioskodawcy 

 

…….…………………………………. 


